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Aankondiging van leiderschapswissel
Gustavo Calvo Paz volgt Esther Berrozpe op als CEO
Aalst (België), 10 november 2022 - De Raad van Bestuur van Ontex (Euronext: ONTEX) heeft de heer Gustavo Calvo Paz
benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer, met ingang van 14 november 2022. Hij volgt mevrouw Esther Berrozpe
op.
De heer Calvo Paz heeft een diepe kennis van de sector en beschikt over een uitgebreide categoriekennis en
internationale ervaring in bedrijfsvoering en strategie binnen de sector. De heer Calvo Paz is geboren in Argentinië en
heeft gedurende zijn carrière bedrijfsactiviteiten geleid in Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Europa. In zijn loopbaan
heef hij een ruime ervaring in leiderschap opgedaan, onder meer als uitvoerend lid van het Global Leadership Team van
Kimberly-Clark. Sinds 2018 adviseert hij investeerders en raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen,
waaronder Ontex, waar hij in mei 2021 toetrad tot de Raad van Bestuur. Met deze benoeming zal de heer Calvo Paz
ontslag nemen uit de Raad van Bestuur van Ontex.
Hans Van Bylen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: "We behouden de strategie die we eind vorig jaar
hebben voorgesteld. Nu Ontex de volgende fase van zijn transformatie ingaat, is de Raad van Bestuur ervan overtuigd
dat de heer Calvo Paz de juiste persoon is om de uitvoering van onze strategie te versnellen. De Raad van Bestuur en ik
kijken ernaar uit om samen met Gustavo en het managementteam te werken aan de verdere ontwikkeling van het
Nieuwe Ontex."
De Raad van Bestuur dankt mevrouw Berrozpe voor haar sterke bijdrage aan Ontex. Tijdens haar mandaat heeft het
bedrijf haar strategie herzien, de herschikking van haar portefeuille doorgevoerd en zich genavigeerd in een ongekende
inflatoire omgeving.
Bij zijn benoeming verklaarde de heer Calvo Paz: "Ik voel me vereerd en gesterkt om mee te werken aan de versnelling
van de strategie van Ontex. Samen met het leadership team en al onze getalenteerde medewerkers zullen we bouwen
aan de volgende fase van de transformatie. We zullen ons concentreren op de versterking en groei van onze
partnermerken & healthcare in Europa en Noord-Amerika, en verder strategische alternatieven voor onze
merkactiviteiten nastreven."
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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.
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