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Anouk Lagae gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder
De raad van bestuur van Deceuninck NV is verheugd te melden dat Anouk Lagae op
aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité door de raad van bestuur werd
gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder.
Anouk Lagae heeft meer dan 18 jaar ervaring in marketing en branding bij Coca Cola (Brussel,
Londen en Sydney) en Unilever (Brussel). Momenteel is ze Chief Marketing Officer bij Duvel
Moortgat.
Anouk Lagae behaalde een Masterdiploma Business and Engineering aan de Solvay
Management School in Brussel en bereidde zich voor op de rol van onafhankelijk bestuurder
aan de Kellogg School of Management, Northwestern University in Chicago, VSA. Ze werd door
Trends/STIMA verkozen tot Marketer of the Year 2015.
Ze werd gecoöpteerd door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2017. Haar
benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders op de
eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.
Paul Thiers, Voorzitter van de raad van bestuur: “De raad van bestuur is verheugd dat Anouk de
uitnodiging om lid te worden van de raad van bestuur heeft aanvaard. Haar internationale
expertise op het vlak van consumentenmarketing en –branding bij leidinggevende internationale
bedrijven zal een grote toegevoegde waarde betekenen voor Deceuninck. We kijken allen uit
naar de nauwe samenwerking met Anouk.”
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Einde van het persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen
voor ramen en deuren, tuintoepassingen, dak- en gevelbekleding en interieurproducten.
De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 4 geografische segmenten: WestEuropa, Centraal & Oost-Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets.
Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 14 fabrieken, die samen met 22 magazijnen en distributiecentra
instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en
design.
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