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Eriikka Söderström benoemd tot Voorzitter van het Audit, Risk en Finance
Comité van Bekaert
De Raad van Bestuur van Bekaert heeft het genoegen de benoeming aan te kondigen van mevrouw Eriikka
Söderström tot Voorzitter van het Audit, Risk en Finance Comité.
Mevrouw Eriikka Söderström, Finse, is sinds mei 2020 onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bekaert en lid van
het Audit, Risk en Finance Comité.
De deskundigheid van mevrouw Söderström op het gebied van boekhouding en auditing blijkt uit haar voormalige
functies als Chief Financial Officer van F-Secure Corporation, Kone Corporation, en Vacon PLC, alle
beursgenoteerd op Nasdaq Helsinki. Daarnaast heeft ze ervaring als voorzitter van de auditcomités van Valmet,
Kempower en voorheen ook Comptel. Eriikka Söderström bezit een masterdiploma in Wetenschappen (Economie)
van de Universiteit van Vaasa (Finland).

Het Audit, Risk en Finance Comité (ARFC) van Bekaert is samengesteld in overeenstemming met artikel 7:99 van
het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 4.3 van de Belgische Corporate
Governance Code 2020: alle vier leden zijn niet-uitvoerende Bestuurders en twee leden, Mevrouw Eriikka
Söderström en de heer Jürgen Tinggren, zijn onafhankelijk.
De samenstelling van het ARFC wijzigde op 11 mei 2022 toen twee Bestuursleden met pensioen gingen: de heer
Hubert Jacobs van Merlen, die tot dan Voorzitter was van het ARFC, en de heer Charles de Liedekerke, die tot dan
lid was van het ARFC. De leden van het ARFC hebben hun nieuwe Voorzitter verkozen tijdens de vergadering van
27 juli 2022.
Het Audit, Risk en Finance Comité van Bekaert is momenteel als volgt samengesteld:
Naam

Aanvang eerste mandaat

Einde huidig mandaat als
Bestuurder

Eriikka Söderström
ARFC Voorzitter
Lid van de Raad van Bestuur
Onafhankelijk Bestuurder

2020

2025

Jürgen Tinggren
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Onafhankelijk Bestuurder

2019

2023

Henri Jean Velge
Lid van de Raad van Bestuur

2016

2024

Gregory Dalle
Lid van de Raad van Bestuur

2015

2023
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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 meer dan
27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 5,9 miljard in 2021.

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.
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