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VERANDERINGEN IN BESTUURSORGANEN
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2019 van WEPS NV, statutair bestuurder van Warehouses
Estates Belgium SCA, werd het mandaat van de heer Claude DESSEILLE verlengd en wordt hij niet‐uitvoerend bestuurder.
De raad van bestuur heeft tijdens haar vergadering van 18 december 2019 de heer Claude DESSEILLE benoemd tot voorzitter.
Hij zal deze functie opnemen vanaf 1 januari 2020 en vanaf die datum zijn functies als co‐CEO et permanent
Vertegenwoordiger neerleggen.
De heer Laurent WAGNER wordt bevestigd als enige CEO en zal voortaan optreden als permanent vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur zal daarom vanaf 1 januari 2020 als volgt worden samengesteld:
Voorzitter:
‐ Claude DESSEILLE, niet‐uitvoerend bestuurder
Vice‐voorzitter:
‐ Daniel WEEKERS, niet‐uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
Leden:
 Jean‐Jacques Cloquet, niet‐uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
 Jacques Peters, niet‐uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
 Laurent Wagner, uitvoerend bestuurder, permanent vertegenwoordiger
 Caroline Wagner, uitvoerend bestuurder
 Valérie Wagner, uitvoerend bestuurder
De Raad van Bestuur wenste een nieuw evenwicht in de taakverdeling tussen de personen die verantwoordelijk zijn voor een
doeltreffend beheer en heeft de heer Laurent VENSENSIUS benoemd tot Chief Technical Officer. Dit zal nuttig zijn om een
globaal en uniform spectrum te voltooien dat een doeltreffend beheer mogelijk maakt van alle managementfuncties die
nodig zijn voor de begeleiding van de onderneming.
Het effectieve beheer zal vanaf 1 januari 2020 bestaan uit:
 Laurent WAGNER, CEO;
 Caroline WAGNER, CAO;
 Antoine TAGLIAVINI, CFO;
 Laurent VENSENSIUS, CTO.
De onafhankelijke controlefuncties blijven onveranderd en worden uitgeoefend door:
 De heer Claude DESSEILLE voor de interne auditfunctie;
 Mevrouw Caroline WAGNER voor de functie van Compliance Officer;
 De heer Antoine TAGLIAVINI voor de functie Risicobeheer.
Voor meer informatie:
Caroline WAGNER
Tel : +32 (0)71 259 294
cwagner@w‐e‐b.be

Antoine TAGLIAVINI
Tel : +32 (0)71 259 291
atagliavini@w‐e‐b.be
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