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Ontex publiceert geïntegreerd jaarverslag 2021
en roept jaarlijkse algemene vergadering bijeen op 5
mei
•

Onder haar nieuwe leiderschap is Ontex meer wendbaar en efficiënter
• 40% minder koolstofemissies door bedrijfsactiviteiten dan in 2020

Aalst, België - 4 april 2022 - Ontex Group NV ("Ontex"), een toonaangevende
internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke hygiëne, heeft vandaag
zijn geïntegreerd jaarverslag 2021 gepubliceerd en roept zijn aandeelhouders op voor
de jaarlijkse algemene vergadering op
haar zetel in Aalst, België, op 5 mei
2022.
Het geïntegreerd jaarverslag, dat
verband houdt met de periode tussen 1
januari 2021 en 31 december 2021,
rapporteert over de financiële resultaten van
Ontex over die periode, alsook over het leiderschap,
de strategie en de ontsluiting van het potentieel van Ontex
nadat het bedrijf in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw
groeide. Het verslag bevat een brief van de raad van bestuur
aan de aandeelhouders en een voorwoord van CEO Esther
Berrozpe.
“Ik kijk met een trots gevoel terug op wat we hebben bereikt en op de radicale verandering
van strategie die werd ingezet. Mijn managementteam is nu compleet en weerspiegelt het
nieuwe talent en de nieuwe capaciteiten die Ontex nodig heeft om succesvol te zijn in deze
ongekende tijden”, zegt Esther Berrozpe Galindo, CEO, Ontex. “Het nieuwe Ontex dat in
2021 ontsproten is, is efficiënter, meer wendbaar, en bevordert een sterke prestatiecultuur,
van directieniveau tot op de werkvloer.“
Bovendien verschaft het rapport inzicht in de vooruitgang die het bedrijf boekt op het
vlak van milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG).
"Ontex ontwikkelt al jaren innovaties met de consument en de planeet in het achterhoofd. Ik
ben er trots op dat we de koolstofuitstoot van onze activiteiten in één jaar tijd met 40%

hebben verminderd", aldus Esther Berrozpe. "Steeds meer nemen duurzame en natuurlijke
oplossingen een sterke positie in ons portfolio. Dit alles sluit nauw aan bij onze doelstelling
om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn."
De nieuwe bedrijfscultuur van Ontex uit zich ook in donaties, innovatie in
volwassenverzorging, babyverzorging en vrouwelijke verzorging, industriële
transformatie en kostenbeheersing.
Het rapport is beschikbaar in het Engels en het Nederlands op ontex.com.
Ontex Group NV roept haar jaarlijkse algemene vergadering bijeen op haar zetel te
Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst, België, op donderdag 5 mei 2022 om 14.00 uur (CET).
De agenda, voorstellen tot besluit en andere documenten met betrekking tot de
vergadering zijn te vinden op: https://ontex.com/agm-shareholder-information/
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Over Ontex
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne,
met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De
innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende
retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er
ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België.
De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel
Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex
volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

