Persbericht
Wijzigingen in het Directiecomité van Etex

Brussel, 2 september 2013 – Jean-Pierre Hanin start als Chief Financial Officer,
Frédéric Deslypere wordt Division Director voor Latijns-Amerika
Op 1 september is Jean-Pierre Hanin bij Etex gestart als nieuwe Chief Financial Officer. Hij
volgt Frédéric Deslypere op, die Division Director Latijns-Amerika wordt.
De huidige Division Director voor de regio, Jorge Bennett (65), zet na 28 jaar bij Etex eind
2013 een punt achter zijn carrière. Op 1 december geeft hij de fakkel door aan Frédéric
Deslypere. Tot dan zullen beiden nauw samenwerken.
Frédéric Deslypere (51) werkt sinds 1991 bij Etex. Toen startte hij als Legal Advisor,
waarna hij een uitgebreide ervaring opdeed als Group Tax Advisor, als Finance Director voor
de Divisie Centraal- en Oost-Europa en als Secretary General voor Etex, waarbij hij
verantwoordelijk was voor alle juridische en fiscale aangelegenheden. De voorbije vijf jaar
was Frédéric CFO van Etex. In zijn nieuwe functie zal hij deel blijven uitmaken van het
Executive Committee.
Bijna vijftien jaar lang bekleedde Jean-Pierre Hanin (47) diverse leidinggevende functies bij
de Belgische Lhoist Group, wereldwijd een van de grootste producenten van kalk en
dolomiet. Na meerdere jaren als CFO, werd hij in 2011 CEO van het bedrijf. Voor Lhoist
werkte hij bij verschillende advocatenkantoren. Als CFO van Etex zal Jean-Pierre Hanin lid
zijn van het Executive Committee.

Frédéric Deslypere

Jean-Pierre Hanin
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Over Etex
Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen.
De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloeren wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel drie productievestigingen en twee
R&D-centra.
Met meer dan 18.000 medewerkers die werken in 123 productievestigingen verspreid over
45 landen, en een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.

Meer informatie
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tel. + 32 2 778 12 84
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