Persbericht
Nieuwe CFO bij Etex vanaf 1 mei 2015
Brussel, 24 april 2015 – Op 1 mei wordt Mel de Vogue de nieuwe Chief Financial Officer
van internationale bouwmaterialengroep Etex. In deze functie zal hij deel uitmaken van
het directiecomité.
Etex laat met plezier weten dat Mel de Vogue Jean-Pierre Hanin zal opvolgen als CFO. Tot
vandaag combineert Jean-Pierre de functie van CFO met die van Head of Siniat Division.
Vanaf 1 mei zal hij zich uitsluitend focussen op Siniat, de gipsdivisie van Etex. De groep
bedankt Jean-Pierre voor zijn verwezenlijkingen als CFO, met name toen hij deze
verantwoordelijkheid combineerde met zijn rol als Head of Division.
Doorgedreven financiële achtergrond en ervaring
Mel de Vogue (53) deed brede ervaring op bij verschillende internationale industriële
groepen. Hij is sinds 2009 de CFO van de Belgische chemiegroep Tessenderlo en vervulde
er de voorbije twee jaar ook de rol van Co-CEO. Van 2004 tot 2009 was Mel de CFO van
Arjowiggins, een internationale papierproducent met hoofdkantoor in Frankrijk. Daarvoor had
hij verschillende belangrijke financiële functies bij Suez Environnement Group, en dat
wereldwijd.
De financiële strategie van Etex verder uittekenen
Mel de Vogue neemt de leiding over de Finance-afdeling van Etex en zal zo de uitvoering
van de groepsstrategie mee ondersteunen. Hij wordt verantwoordelijk voor verschillende
activiteiten: Consolidatie, Tax, Thesaurie, Interne Controle en Werkkapitaal. Mel zal ook de
relaties tussen Etex en haar financiële instellingen verzorgen en komt aan het hoofd van de
Shared Service Centres en IT van Etex. Als CFO wordt hij lid van het directiecomité
(Executive Committee).

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 17.000 medewerkers in 118 productievestigingen verspreid over 43 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.
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