Connect Group NV
Industriestraat 4
1910 Kampenhout-België
Tel:
+32 (0) 16 60 61 71
Fax:
+32 (0) 16 60 78 82

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
24 februari 2016 ‐ Embargo tot 18.00u

Connect Group benoemt Jeroen Tuik tot nieuwe Chief Executive Officer
Connect Group stelt Jeroen Tuik aan als nieuwe Chief Executive Officer
(CEO) vanaf 1 mei 2016. Jeroen Tuik, 43 jaar, is Nederlander en heeft in
zijn carriere heel wat management ervaring opgedaan in de electronica
subcontracting wereld. Hij heeft management functies bekleed bij
onder andere Benchmark en Pemstar, bedrijven actief in dezelfde
sector als Connect Group.
In april 2015 werd Flor Peersman, de Chief Operating Officer,
aangesteld als CEO ad interim. Hij heeft die taak vervuld vanaf die
Jeroen Tuik
datum tot op heden. Met het aanstellen van Jeroen Tuik als CEO, wordt
het management team versterkt en zal Flor Peersman zijn aandacht terug volledig richten op de
operaties in zijn functie als COO.
Flor Peersman: “Ik ben blij dat Jeroen ons management team komt versterken. Het gelijktijdig
uitvoeren van de functie van CEO en COO was een hele zware belasting die ik met plezier heb
volbracht, maar tevens ben ik blij dat ik mij nu terug volledig kan concentreren op mijn taken als
COO. De markten en uitdagingen waarin wij ons bevinden, vragen de volledige aandacht van een
voltijdse COO en een voltijdse CEO. Met Jeroen erbij wordt dit nu ingevuld.”
Jeroen Tuik: “Ik kijk er naar uit het management team van Connect Group te kunnen vervoegen. Het
bedrijf staat nog voor belangrijke uitdagingen, maar ik geloof heel sterk in het kunnen van het bedrijf
en wens mijn bijdrage te leveren tot haar succes.”
Jeroen Tuik zal voorgedragen worden om aangesteld te worden als bestuurder op de algemene
vergadering van 26 april 2016.
De Raad van Bestuur wenst Jeroen Tuik veel succes in zijn functie.

Connect Group
Connect Group is een toonaangevende en gecertificeerde leverancier van technologie, samenbouw
van totale systemen, PCB‐ en kabelassemblage voor de professionele industrie. Connect Group
ontwikkelt producten op basis van specificaties van de gebruiker, en ondersteunt de ontwikkeling
van producten vanaf de conceptfase met optimale resultaten op het gebied van productie, prijs en
kwaliteit.
Tot de referenties van Connect Group behoren ondernemingen zoals Alstom, Atlas Copco, Faiveley,
Transics, Nedap, Fabricom en Atos. Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.500 mensen te werk over
verschillende Europese vestigingen. De aandelen van de onderneming worden verhandeld op NYSE
Euronext Brussels: CONN (www.euronext.com).
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