SOCIETE ANONYME - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

28 december, 2018

De raad van bestuur van Texaf neemt met grote spijt akte van het ontslag van zijn
vicevoorzitter Herman De Croo dat ingaat op 31 december 2018. Zijn mandaat zou ten
einde lopen bij de volgende vergadering in mei 2019.
De heer Herman De Croo is de oudste van de bestuurders van Texaf. Sinds 1981 wist
hij de visie van de raad steeds te verruimen door deze te plaatsen in de context van de
sociale en economische ontwikkeling van Zaïre en vervolgens van de Democratische
Republiek Congo.
De heer Herman De Croo zal de vergaderingen van de raad blijven bijwonen als gast en
dit ten minste tot het voorziene einde van zijn mandaat in mei 2019.
Deze beslissing werd in onderling overleg genomen en vloeit voort uit de wet van 28
juli 2011 die moet garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van
genoteerde vennootschappen.
De huidige raad van bestuur van Texaf is immers samengesteld uit 11 bestuurders, van
wie 3 vrouwen. Deze samenstelling is niet conform de wetgeving die ingaat op 1
januari 2019 en die bepaalt dat het geslacht van 1/3 van de leden van de raad van
bestuur moet verschillen van dat van de andere leden.
Over TEXAF:
TEXAF werd opgericht in 1925 en is momenteel de enige investeringsmaatschappij die actief is in industrie, vastgoed
en landbouw waarvan alle dochtermaatschappijen en activiteiten in de Democratische Republiek Congo gelegen zijn
en die genoteerd is op Euronext.
Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende goed beheer en transparantie die
ermee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep bij de promotie van de formele sector in de DRC.
Contact: Jean-Philippe Waterschoot, CEO: +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525
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