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Bekaert kondigt leiderschapswijzigingen en voordracht van nieuwe bestuurders aan
Bekaert kondigt vandaag bepaalde leiderschapswijzigingen en de voordracht van nieuwe bestuurders aan.

Leiderschapswijzigingen
Matthew Taylor heeft om persoonlijke redenen besloten om zich terug te trekken als CEO en bestuurder van
Bekaert, en zal deze posities verlaten met ingang van 12 mei 2020. Matthew Taylor vervoegde Bekaert als lid
van het Bekaert Group Executive in september 2013, en werd CEO in mei 2014.
Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: “De Raad van Bestuur is Matthew dankbaar
voor zijn leiderschap bij Bekaert tijdens een uitdagende periode, en voor zijn inspanningen om Bekaert te
positioneren op het pad naar hernieuwd succes. De Raad van Bestuur wenst Matthew het beste toe in zijn
toekomstige projecten.”
Matthew Taylor verklaarde: “Ik ben vereerd dat ik als CEO van dit fantastische bedrijf heb kunnen dienen sinds
2014, en heb alle vertrouwen in de toekomst van Bekaert.”
Vanaf 12 mei 2020 en in afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO, zal Oswald Schmid, Chief
Operations Officer van Bekaert, optreden als interim CEO. De Raad van Bestuur zal dan ook zijn voorgestelde
benoeming als lid van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorleggen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 13 mei 2020. Oswald Schmid is sinds december 2019 bij Bekaert nadat hij
verschillende uitvoerende mandaten heeft uitgeoefend bij andere vooraanstaande bedrijven.
Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur, reageerde als volgt: “De Raad van Bestuur is ervan
overtuigd dat Oswald zeer bekwaam is om de rol van interim CEO op te nemen. Hij zal nauw samenwerken met
het leiderschapsteam van Bekaert om Bekaerts ambitieuze doelen te verwezenlijken.”
De Raad van Bestuur zal een uitgebreid zoekproces verrichten, dat betrekking zal hebben op zowel interne als
externe kandidaten, om de best mogelijke kandidaat te vinden die als Bekaerts nieuwe permanente CEO zal
aantreden en die Bekaert verder zal leiden in het ontwikkelen en het bereiken van haar strategische ambities.

Voordracht van nieuwe bestuurders
De Raad van Bestuur kondigt verder het volgende aan:
-

-

de voorgestelde benoeming van Henrietta Fenger Ellekrog als onafhankelijk lid van de Raad van
Bestuur voor een termijn van één jaar. Haar benoeming als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur is
onderworpen aan goedkeuring door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13
mei 2020 en zal, bij goedkeuring, ingaan na afloop van de Vergadering.
de voorgestelde benoeming van Eriikka Söderström als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur voor
een termijn van één jaar. Ook haar benoeming is onderworpen aan goedkeuring door de Jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2020.

De mandaten van de bestuurders Celia Baxter, Christophe Jacobs van Merlen, Pamela Knapp, Emilie van de Walle
de Ghelcke en Henri Jean Velge lopen af bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 mei
2020. De onafhankelijke bestuurders Celia Baxter en Pamela Knapp stellen zich niet herverkiesbaar. Christophe
Jacobs van Merlen, Emilie van de Walle de Ghelcke en Henri Jean Velge stellen zich herverkiesbaar.

De Raad van Bestuur is Celia Baxter en Pamela Knapp dankbaar voor hun substantiële bijdrage als bestuurders
tijdens de voorbije jaren.

Pers & Investors • Katelijn Bohez • T +32 56 76 66 10 • bekaert.com

1/2

Persbericht
Bekaert kondigt leiderschapswijzigingen en voordracht van nieuwe bestuurders aan

Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de bedrijfsleiding aangaande
toekomstige gebeurtenissen, en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden
dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of prestaties die door die toekomstgerichte verklaringen worden
uitgedrukt of die daaruit zouden kunnen worden afgeleid. Bekaert verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie per huidige datum en
neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
anderszins te actualiseren. Bekaert wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt
geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd
met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door Bekaert wordt verspreid.

Profiel
Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de
voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze
klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt 28 000 medewerkers
tewerk, en realiseert een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard.
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