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Taoufiq Boussaid benoemd als CFO van Bekaert
Samenstelling Bekaerts nieuw leiderschapsteam compleet
Taoufiq Boussaid vervoegt Bekaert als Chief Financial Officer op 15 juli 2019. Hij zal Frank Vromant
opvolgen die in november 2018 de rol van CFO ad interim opnam. Taoufiq Boussaid wordt ook lid van het
Bekaert Group Executive.
Taoufiq startte zijn loopbaan in internationaal financieel management als Audit Manager bij Ernst & Young
in Frankrijk en The Coca-Cola Company in de VS. Na deze periode van 10 jaar nam hij tussen 2004 en
2007 diverse financiële functies op bij United Technologies Corporation, aanvankelijk als Corporate
Controller EMEA en vervolgens als CFO ‘Carrier Heating Systems business’ Europa. In 2007 vervoegde
Taoufiq Bombardier Transportation waar hij zijn carrière stelselmatig en geografisch uitbouwde doorheen
de financiële organisatie tot op het niveau van zijn meest recente positie als Vice President Finance voor
EMEA en Pacifisch Azië. Hij had ook operationele verantwoordelijkheden over de Franse en NoordAfrikaanse activiteiten van Bombardier Transportation.
Bekaert kondigde recent belangrijke organisatorische en leiderschapswijzigingen aan om een meer
klantgerichte organisatiefocus te verzekeren en Bekaerts businessperformantie te versterken. Het nieuwe
leiderschapsteam bestaat uit ervaren Bekaert-directieleden en extern aangetrokken topmanagers. Arnaud
Lesschaeve vervoegde Bekaert op 1 juni 2019 als Divisional CEO Rubber Reinforcement. Juan Carlos
Alonso startte op 1 juli 2019 als Chief Strategy Officer. Met de benoeming van Taoufiq Boussaid als CFO
is het nieuwe leiderschapsteam compleet.
Matthew Taylor, CEO, verklaart: “Ik ben verheugd deze benoemingen in ons leiderschapsteam aan te
kondigen. Zij voegen een weelde aan business en internationale ervaring toe aan het Bekaert Group
Executive en binnen hun respectievelijke teams. Ik kijk ernaar uit om met dit nieuwe leiderschapsteam te
werken en onze business terug in de richting te duwen van het positieve verbeteringstraject dat we
uitgetekend hebben in onze strategie. Ik ben dankbaar voor de contributies van Frank Vromant aan
Bekaert doorheen zijn carrière en als lid van mijn leiderschapsteam. Frank blijft bij Bekaert tot aan zijn
oppensioenstelling later dit jaar.”
Profiel

Bekaert (www.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 30 000 medewerkers tewerk, en realiseert een gezamenlijke jaaromzet van € 5 miljard.
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Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Die verklaringen reflecteren de huidige inzichten van de
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en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten of
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