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Bekaert nomineert de heer Manfred Wennemer als Bestuurder
De Raad van Bestuur van Bekaert heeft kennis genomen van het feit dat de heer Julien De Wilde
zich niet herverkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn, en heeft de benoeming voorgesteld van de
heer Manfred Wennemer als Bestuurder. De benoeming zal ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 13 mei 2009.
Manfred Wennemer was Gedelegeerd Bestuurder van Continental AG in de periode 2001 tot
augustus 2008.
Hij startte zijn loopbaan bij Procter & Gamble Schwalbach, Duitsland. Na een korte periode bij
Arthur D. Little in Wiesbaden, nam de heer Wennemer diverse managementfuncties op in
vennootschappen en bedrijfssegmenten binnen de Freudenberg Groep in Duitsland, Zuid-Afrika en
Noord-Amerika. Hij vervoegde de Continental Groep in 1994 als Gedelegeerd Bestuurder van een
divisie van ContiTech in Hannover, Duitsland.
Manfred Wennemer (°1947) behaalde een Masters diploma wiskunde aan de Universiteit van
Münster, Duitsland en een MBA aan INSEAD Fontainebleau, Frankrijk.
Baron Buysse, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verduidelijkte: «De internationale en ruime
managementervaring van de heer Wennemer, vooral in zijn rol als Gedelegeerd Bestuurder van
Continental, een banden- en automobielcomponentengroep met een omzet van € 26,4 miljard en
150 000 werknemers in 200 vestigingen wereldwijd, zou Bekaert de kans bieden haar Raad van
Bestuur te versterken met een onafhankelijke Bestuurder met uiterst waardevolle expertise en een
sterke persoonlijkheid. Ik wens hierbij Julien De Wilde persoonlijk en in naam van de Raad van
Bestuur te bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling en resultaten van Bekaert
in de afgelopen jaren. We wensen hem alle succes toe in zijn andere professionele activiteiten».

Profiel
Bekaert (www.bekaert.com), technologisch leider in twee kerncompetenties: geavanceerde metaaltransformatie en geavanceerde
materialen en deklagen, is wereldwijd marktleider in getrokken staaldraadproducten en -toepassingen. Bekaert (Euronext Brussels:
BEKB) is een globaal bedrijf met hoofdzetel in België en stelt meer dan 23 000 medewerkers tewerk. In dienst van klanten in 120
landen, streven we duurzame rendabele groei na in al onze activiteiten en realiseren we een gezamenlijke jaaromzet van € 4 miljard.
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