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Gereglementeerde informatie – Inside Information
Voor onmiddellijke publicatie

Veranderingen in het Managementcomité van Balta
Ter versterking van de Balta organisatie en om ervoor te zorgen dat we het strategisch project NEXT realiseren,
alsook om een flexibelere organisatie op te bouwen, kondigt de Raad van Bestuur aan dat het Managementcomité
als volgt wordt aangepast en uitgebreid, en dit met onmiddellijke ingang:
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•

•

•
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Cyrille Ragoucy blijft Chief Executive Officer
Jan-Christian Werner, momenteel nog Hoofd Group Controlling & Reporting, zal de rol van Chief Financial
Officer opnemen. Hij vervangt Tom Gysens die besloten heeft zijn carrière buiten Balta verder te zetten. Tom
en Jan-Christian zullen nauw samenwerken tot eind september om de transitie vlot te laten verlopen. JanChristian heeft ruime ervaring in Corporate Finance en Controlling bij internationale beursgenoteerde
bedrijven. Vóór hij Balta vervoegde in februari, leidde Jan-Christian gedurende vijf jaar de EMEA finance
afdeling van Orion Engineered Carbon en was daarna gedurende een jaar CFO van AvesOne AG, een
genoteerde investeringsholding.
Marc Dessein blijft Managing Director van Balta home
Jim Harley blijft President van Bentley Mills in de Verenigde Staten en vervoegt het Managementcomité
Oliver Forberich zal Balta vervoegen op 2 september als Managing Director van Balta carpets, ITC en arc
edition. Oliver komt over van Bekaert, waar hij de functie van Chief Marketing Officer en Senior Vice President
Stainless Technologies opnam. Oliver werkte twaalf jaar bij Bekaert in verschillende leidinggevende rollen
en dit in verschillende landen. Vóór hij bij Bekaert tewerkgesteld was, werkte Oliver bij Schott AG in
verschillende leidinggevende posities.
Stefan Claeys begon bij Balta in april als Managing Director modulyss, ons Europees commercieel merk
voor tapijttegels. Stefan werkte voorheen vijf jaar bij Beaulieu waar hij General Manager was van de
Technical Textiles Division. Daarvoor bekleedde Stefan gedurende tien jaar verschillende leidinggevende
posities binnen de Wienerberger Group. Hij was er ondermeer Director Corporate Marketing & Export, CEO
van Wiekor in Polen en Product Group Business Manager.
Kris Willaert vervoegde Balta in juni als Group HR Director. Kris werkte voordien in verschillende
internationale leidinggevende HR-rollen onder andere bij KONE International, Mastercard Europe en Lloyds
Pharma.
Het recruteringsproces voor een Chief Transformation Officer loopt en wordt binnenkort aangekondigd.

Lieven Vandendriessche, voormalig Managing Director Carpet and Tiles, heeft besloten Balta te verlaten.
De Raad van Bestuur wenst Tom en Lieven te bedanken voor hun bijdrage en inspanning voor Balta in de afgelopen
jaren. De Raad van Bestuur wenst het vernieuwde en uitgebreide Managementcomité veel succes in het begeleiden
van de transformaties binnen Balta.

Neem voor meer informatie contact op met
Investeerders: Bram Decroix – Corporate Finance Manager – investor.relations@baltagroup.com
Media: Geert Vanden Bossche - Marketing Director - geert.vandenbossche@baltagroup.com
Over Balta
Balta is een vooraanstaande producent van textiel vloerbekleding en verkoopt zijn producten in meer dan 130 landen
wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (Balta home), Balta Residentiële Tapijten & Tegels (onder de
merknamen Balta carpets, ITC en Balta carpet tiles), Balta Commerciële Tapijten & Tegels (onder de merknamen
modulyss, arc edition en Bentley) en Balta non-wovens (onder de merknaam Captiqs). Door de toevoeging van
Bentley stelt Balta bijna 4.000 medewerkers tewerk in tien productievestigingen en in distributiecentra in België,
Turkije en de Verenigde Staten.
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