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Alle resoluties goedgekeurd tijdens de 2022 Algemene Vergadering van Ontex 
Group 

Aalst-Erembodegem, 5 mei 2022 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX) heeft vandaag haar jaarlijkse algemene 
vergadering van aandeelhouders (AVA) gehouden. De aandeelhouders stemden voor alle voorgestelde resoluties. 

Als deel van de ingediende resoluties keurden de aandeelhouders van de Vennootschap verschillende (her)benoemingen 
goed in de Raad van Bestuur. Deze omvatten de herbenoeming van Inge Boets BV, met Inge Boets als vaste 
vertegenwoordiger, als onafhankelijk bestuurder, en de benoeming van twee nieuwe bestuurders, alle voor een periode 
van vier jaar. Ebrahim Attarzadeh werd benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en Paul McNulty tot onafhankelijk 
bestuurder, in beide gevallen op voorstel van de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Remuneratie- en 
Benoemingscomité. De heer Attarzadeh werd voorgedragen als bestuurder door ENA Investment Capital LLC, één van de 
referentieaandeelhouders van de Vennootschap. De heer McNulty werd voorgedragen door Veraison SICAV - 
Engagement Fund, één van de kleinere aandeelhouders van de Vennootschap.  

De notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders zijn te vinden op de website van de Vennootschap op: 
https://ontex.com/agm-shareholder-information-nl/ 
 

Inlichtingen 
 Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com 

 Media Caroline De Wolf +32 478 93 43 93 corporate.communications@ontexglobal.com 

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. 
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