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PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
COÖPTATIE VAN EEN BESTUURDER

Wetteren, België – 13 februari 2018, 17u45

Naar aanleiding van het openvallen van het mandaat van de heer Chris Van Doorslaer ingevolge diens
onverwachte overlijden op 16 december 2017, is de raad van bestuur van Resilux NV op 5 februari 2018
overgegaan tot de benoeming door coöptatie van Intal BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan
Vanovenberghe, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder voor de resterende duurtijd van het mandaat van
de heer Chris van Doorslaer (met name tot en met inbegrip van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering te houden in 2019) en tot lid van het auditcomité en het remuneratie- en
benoemingscomité.
De definitieve benoeming van Intal BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vanovenberghe, zal
voorgedragen worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.
De heer Johan Vanovenberghe heeft een Masterdiploma in de fiscale wetenschappen en in accountancy. Hij
begon zijn loopbaan in 1987 bij Grant Thornton, Audit, Accountancy & Tax waar hij partner was van 1995 tot
2006. In 2006 werd hij CFO bij Univeg Groep. Momenteel is de heer Johan Vanovenberghe werkzaam als CFO
bij Deprez Holding NV. Daarnaast bekleedt hij een bestuursfunctie bij Greenyard NV, treedt hij op als adviseur
van de raad van bestuur van diverse vennootschappen en voert hij bij gelegenheid actieve opdrachten uit.
De raad van bestuur is er van overtuigd dat de heer Johan Vanovenberghe omwille van zijn professionele
kwaliteiten en expertise, een wezenlijke bijdrage zal leveren voor de vennootschap.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Resilux via info@resilux.com.

Over Resilux
Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen
worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, fruitsappen, bier en andere toepassingen.
Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994. Sinds 3 oktober 1997 is Resilux NV genoteerd op
Euronext Brussels. Resilux NV heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland,
Hongarije, Servië en in de V.S.
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