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Bestuurswisseling bij Desso
Na de afronding van de overname van Desso door Tarkett is gezamenlijk
overeengekomen dat Alexander Collot d' Escury, CEO van Desso de onderneming
zal verlaten per 5 januari 2015. Remco Teulings, president van Tarkett EMEA, wordt
benoemd tot CEO van Desso, in aanvulling op zijn huidige verantwoordelijkheden
binnen Tarkett.
Alexander Collot d’Escury is sinds eind 2007 lid geweest van Desso’s Executive
Board, in eerste instantie als Chief Commercial Officer en sinds 2012 als CEO.
Onder zijn leiding realiseerde Desso een sterke winstgroei door baanbrekende
innovaties en een focus op geografische- en channel expansie. Desso's visie ‘'Hoe
kan de vloer bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn'' heeft een cruciale rol
gespeeld in de transformatie van het bedrijf alsmede haar leidende positie op het
gebied van Cradle to Cradle® en circulaire economie. Als gevolg van deze strategie
is Desso in staat geweest om haar Europese marktaandeel in commerciële
tapijttegels aanzienlijk te laten groeien.
Alexander Collot d'Escury: "Ik ben erg trots op de uitstekende resultaten die de
Desso werknemers hebben gerealiseerd sinds 2007. Deze resultaten hebben
uiteindelijk geleid tot de overname van Desso door Tarkett. De overname geeft
Desso de mogelijkheid om haar internationale groeipotentieel verder te versterken.
Mijn taak zit erop en ik vertrek met een zeer goed gevoel wetende dat Desso deel
van de Tarkett Familie zal zijn."
Michel Giannuzzi, CEO van Tarkett: " Ik wil graag het Desso team bedanken voor het
uitstekende werk wat is gedaan op het gebied van innovatie, en de groei die is
gerealiseerd onder leiding van Alexander Collot d' Escury. We respecteren zijn
beslissing om Desso verlaten en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomstige
carrière. We zijn verheugd dat vanaf vandaag Desso deel zal uitmaken van Tarkett
en wij heten alle medewerkers van harte welkom."
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Over Desso
Desso is een vooraanstaande wereldwijde fabrikant van tapijten en sportvelden en is actief in meer dan
100 landen. De producten van Desso worden geleverd aan kantoren, het onderwijs, de
gezondheidszorg, overheidsinstellingen, woningen en ook aan hotels, cruiseschepen en
luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast produceert Desso sportvelden van wereldklasse zoals de DESSO
®
GrassMaster , die is geïnstalleerd op de voetbalvelden van Champions League-clubs en bij de
'voetbaltempel' Wembley. Tegenwoordig brengen de meeste mensen 90% van hun tijd binnen door, wat
heeft geleid tot de bedrijfsvisie: 'Hoe kan de vloer bijdragen aan onze gezondheid en ons welzijn''. Onze
missie is om te zorgen dat we unieke producten ontwikkelen die een aanmerkelijk beter binnenklimaat
creëren waarin een optimale gezondheid en het welzijn van mensen centraal staat, met positieve
gevolgen voor hun prestaties. Dit wordt geleid door ons innovatieprogramma op basis van de drie pijlers
®
Creativiteit, Functionaliteit en Cradle to Cradle . Ga voor meer informatie naar onze website:
www.desso.com
Over Tarkett
Tarkett is een wereldwijde leider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren en sportvloeren.
Met een breed scala van producten, waaronder vinyl, linoleum, tapijt, rubber, hout en laminaat,
kunstgras en atletiekbanen, bedient Tarkett klanten in meer dan 100 landen wereldwijd. Met 12.000
medewerkers en 34 productielocaties, verkoopt Tarkett elke dag 1,3 miljoen vierkante meter aan
vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen, woningen, hotels, kantoren, winkels en sportvelden.
Toegewijd aan duurzame ontwikkeling heeft Tarkett een eco-innovatie strategie geïmplementeerd en
bevordert het de circulaire economie. Tarkett realiseerde een netto-omzet van 2,5 miljard euro in 2013
die evenwichtig verdeeld is tussen Europa, Noord-Amerika en de nieuwe economieën. Tarkett is
genoteerd op Euronext Parijs (compartiment A , ticker TKTT , ISIN : FR0004188670 ) en is opgenomen
in de volgende indices : SBF 120 , CAC Mid 60 , CAC Mid & Small , CAC All-Tradable. www.tarkett.com
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