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Gereglementeerde informatie
EXMAR N.V. is verheugd te kunnen aankondigen dat Francis Mottrie de EXMAR Groep vervoegt in een nieuwe
functie als Deputy CEO. In deze functie zal hij verantwoordelijk zijn voor het interne bestuur van de Groep.

Francis Mottrie was CEO bij Bexco, een dochteronderneming van de EXMAR Groep, producent van synthetische
touwoplossingen voor diverse industriële toepassingen. Voordien was hij meer dan 20 jaar werkzaam als
leidinggevende in de maritieme sector bij CMB, Safmarine en later A.P. Moller Maersk Group.
“Wij zijn ervan overtuigd dat Francis Mottrie de juiste persoon is om onze vennootschap verder te ontwikkelen en onze sterke
marktpositie verder uit te bouwen” aldus Nicolas Saverys, CEO van EXMAR.
"Ik kijk er geweldig naar uit om bij EXMAR een team te vormen met competente, toegewijde collega’s die zich dagdagelijks
inzetten om een uitstekende service aan de klanten te bieden. EXMAR heeft een goede reputatie als wereldwijd pionier in het
aanbieden van drijvende oplossingen voor het beheer, transport en omzetting van gas. De opportuniteiten die deze markt biedt
zijn zowel talrijk als veelbelovend”, zegt Francis Mottrie.

Op het financieel departement heeft Miguel de Potter, die Groep CFO was sinds 2011 beslist andere uitdagingen
aan te gaan. Patrick De Brabandere, reeds lange tijd werkzaam binnen de Groep, heeft de functie van Groep CFO
aanvaard vanaf 1 februari 2020, waarmee de continuïteit wordt verzekerd. Miguel de Potter blijft beschikbaar tot
eind februari 2020.
“Ik kan met fierheid terugkijken op de afgelopen 11 interessante jaren bij EXMAR. De succesvolle afhandeling van verschillende
financieringen en herfinancieringen hebben de financiële positie van EXMAR versterkt voor verdere groei vanaf 2020. Ik heb er
alle vertrouwen in dat door de toewijding, de volharding en de expertise van de collega’s en partners EXMAR een schitterende
toekomst tegemoet gaat” aldus Miguel de Potter.

De Raad van Bestuur zal in haar volgende vergadering van 29 januari 2020 op aanbeveling van het Benoemingsen Remuneratiecomité Wouter De Geest als onafhankelijk bestuurder coöpteren. Wouter De Geest is voorzitter
van VOKA en was CEO van BASF Antwerpen.
Om EXMAR beter af te stemmen op de toekomst werd de ondernemingsstructuur geoptimaliseerd en herleid tot
deze vereenvoudigde business-unit structuur:
EXMAR Shipping geleid door Jens Ismar
EXMAR Infrastructure (inbegrepen LNG infrastructure en Offshore) geleid door Jonathan Raes
EXMAR Shipmanagement geleid door Joris Daman
Het nieuwe Directiecomité van EXMAR bestaat uit :
Nicolas Saverys (Group CEO)
Francis Mottrie (Deputy CEO)
Patrick De Brabandere (CFO)
Jens Ismar (Executive Director Shipping)
Jonathan Raes (Executive Director Infrastructure)
EXMAR is ervan overtuigd met deze geoptimaliseerde structuur klaar te zijn voor een volgende stap.
De commerciële vooruitzichten voor EXMAR zijn positief. Het LPG-shipping segment opereert in een stevige markt;
de accommodatieplatformen presteren goed onder de afgesloten overeenkomsten en de TANGO FLNG produceert
boven verwachting.
Over EXMAR : EXMAR biedt drijvende oplossingen voor de exploitatie, het vervoer en de transformatie van gas aan. EXMAR wil haar klanten van dienst zijn
met innovaties op vlak van offshore-ontginning, transformatie, productie, opslag en vervoer over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en
vloeibare koolwaterstoffen.
EXMAR ontwikkelt economisch haalbare en duurzame waardenketens voor energie, in het kader van langlopende allianties met eersteklas zakenpartners.
Hiertoe ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, leaset en exploiteert EXMAR gespecialiseerde drijvende maritieme infrastructuur. Ook voldoet het bedrijf aan
de strengste normen voor commercieel, technisch en administratief beheer en kwaliteitsborging voor de hele maritieme energiesector.
EXMAR is genoteerd op Euronext Brussels (EXM) en maakt deel uit van de BEL Small Index.
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