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Ontex kondigt wijzigingen aan in Raad van Bestuur 

 

Aalst (België), 16 december 2022 - Ontex Group NV (Euronext: ONTEX, "Ontex" of de "Vennootschap") kondigt vandaag 
wijzigingen aan in zijn Raad van Bestuur en de ontbinding van het Strategiecomité. 

Na de benoeming van Gustavo Calvo Paz als CEO van de Vennootschap en zijn ontslag uit de Raad van Bestuur op 9 
november 2022, heeft de Raad zijn omvang en samenstelling herzien. De Raad van Bestuur kwam tot de conclusie dat 
een kleinere Raad beter zou bijdragen tot de versnelde uitvoering van de strategie van de Vennootschap. 

Daartoe hebben mevrouw Regi Aalstad, onafhankelijk bestuurder, en de heer Aldo Cardoso, bestuurder benoemd op 
voorstel van GBL, besloten om met ingang van 1 januari 2023 af te treden als lid van de Raad van Bestuur. 

Ingevolge de eind 2021 aangekondigde hernieuwde strategie en de succesvolle initiële uitvoering ervan in de loop van 
2022, heeft de Raad van Bestuur ook besloten het Strategiecomité te ontbinden dat in april 2021 was opgericht als tijdelijk 
comité om de strategie van de Vennootschap te helpen definiëren. 

Hans Van Bylen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: "We zetten volop in op de uitvoering van de strategie 
die we eind vorig jaar hebben gepresenteerd en waarvan de uitvoering nu volop bezig is. In naam van de Raad van Bestuur 
wens ik Regi Aalstad en Aldo Cardoso van harte te danken voor hun jarenlange inzet in de Raad van Bestuur van Ontex, 
hun bijdrage aan het vormgeven van de nieuwe strategie en cultuur van de Vennootschap, en het mee leiden van de 
Vennootschap naar de huidige fase in de ontwikkeling van haar bestuur, bedrijfsvoering en mensen." 

Inlichtingen 

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

→ Media Maarten Verbanck +32 492 72 42 67 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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