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PERSMEDEDELING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 

Bestuur van de onderneming 

 
Benoeming van James Clarke tot Voorzitter van de Raad van Bestuur 

 
Brussel, 6 december 2010 (17u45) – De Raad van Bestuur van United Anodisers, in vergadering op 24 november 2010, 
heeft beslist tot een herschikking in het bestuur van de Groep. 
 
James Clarke werd benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, ter vervanging van Laurent Chevalier die ontslag 
nam als bestuurder tijdens jaarlijkse gewone algemene Vergadering van 2 juni 2010. 
 
De h. Clarke, voormalig bank directeur, is sinds vele jaren een private risicokapitaal-investeerder; hij is met name 
president van EMC Cheshire Limited. In zijn nieuwe rol zal de h. Clarke het goed functioneren verzekeren van de Raad 
van Bestuur van United Anodisers. 
 
Ter herinnering, Philip  Hughes,  president van PH Property Holdings Limited, en James Clarke werden tot bestuurders 
benoemd tijdens de buitengewone algemene Vergadering van 10 november jl. 
 
United Anodisers kondigt tegelijkertijd aan dat Bertrand Piens en Jean-Pierre Castel met ingang van 3 december 2010 
ontslag hebben genomen uit hun functie van bestuurder. 
 
De Raad van Bestuur van United Anodisers is voortaan als volgt samengesteld: 
• James Clarke, Bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur 
• Finance & Management International N.V. (vertegenwoordigd door de h. Timothy Hutton, Bestuurder), 

Gedelegeerd-bestuurder 
• Genaxis S.A. (vertegenwoordigd door Yves Willems), Bestuurder 
• Andrew Reicher, onafhankelijke Bestuurder 
• Philip Hughes, Bestuurder 
 
Tim Hutton, CEO van United Anodisers: «Wij zijn zeer blij James Clarke te kunnen verwerlkomen als Voorzitter van de 
Raad van Bestuur. Zijn competenties zijn bijkomende troeven voor de versterking van het bestuur van onze groep.» 
 

Meer informatie over United Anodisers kan u vinden op : http://investors.unitedanodisers.com 
 

Over UNITED ANODISERS 

 
United Anodisers is een Belgische groep die sinds 26 juni 1996 genoteerd is op NYSE Euronext Parijs Compartiment C. Het is ’s 
werelds grootste anodisatiegroep in de sectoren bouw en industrie. De Groep is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van 
geëxtrudeerd, gegoten en gewalst aluminium. 
Anodisatie is een elektrochemisch procédé (elektrolyse) dat op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaan aanbrengt 
die beschermt en die tevens de mogelijkheid biedt om ze te kleuren. Dit zorgt voor een betere weerstand tegen corrosie en verhoogt 
de functionele kwaliteiten van het metaal. 
Anodisatie behoudt alle natuurlijke en ecologische iegenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn hoge hardheid, zijn 
uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen, zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en zijn hoge 
recycleerbaarheid. 
Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt bij diverse toepassingen : architectuur, design, industrie, automobielsector.    
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Contactpersonen 

 

UNITED ANODISERS - Tim Hutton – Gedelegeerd bestuurder – tim.hutton@unitedanodisers.com - Tel: +32 (0)11 88 01 88 
CALYPTUS – Cyril Combe – cyril.combe@calyptus.net -Tél. : +33 (0)1 53 65 37 94 

 


