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Management Area België wordt versterkt met Jos Destrooper
Isabelle Maes wordt CFO van de Groep Lotus Bakeries
De afgelopen jaren zijn de activiteiten van Lotus Bakeries binnen de Area België fors
toegenomen. Er is immers een gezonde interne omzetgroei gerealiseerd en bovendien zijn de
operaties uitgebreid door de recente acquisities van Biscuiterie Willems en Dinosaurus. Lotus
Bakeries heeft daarom beslist om haar managementteam België te versterken met Jos
Destrooper. De heer Destrooper, momenteel Corporate Director Finance & HR, zal vanaf begin
volgend jaar de rol van Director Finance Belgium & Group HR op zich nemen.
We zijn tevens verheugd te kunnen aankondigen dat Isabelle Maes Chief Financial Officer
wordt van Lotus Bakeries. Mevrouw Isabelle Maes is afgestudeerd als Handelsingenieur aan de
KU Leuven. Ze is haar professionele carrière gestart als auditor bij PricewaterhouseCoopers
(PwC). In 2001 maakte ze de overstap naar Barry Callebaut. Na het doorlopen van een aantal
functies en projecten op het vlak van Finance en SAP werd ze in 2006 CFO voor België.
Momenteel leidt ze een belangrijk Europees groepsproject binnen Barry Callebaut. Isabelle zal
ons in april 2014 vervoegen na het afronden van dit project.
“Ik ben bijzonder enthousiast over het feit dat we het managementteam in België verder
kunnen versterken met Jos Destrooper, op die manier kunnen we verder bouwen aan ons
groeiverhaal” aldus Jan Boone, CEO van de Groep Lotus Bakeries. “Ik ben verheugd dat Isabelle
Maes voor Lotus Bakeries heeft gekozen. We zijn allen overtuigd dat met haar expertise en
positieve drive ze een sterke toegevoegde waarde zal geven aan ons bedrijf.”

Lotus Bakeries in een notendop
Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos,
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in
België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België,
Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 10-tal Europese landen, de Verenigde
Staten, Hong Kong, China, Chili en een exportafdeling voor de overige landen. Met 1.218 medewerkers
produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas kwaliteitsvolle en lekkere
producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie verwent Lotus Bakeries de
consument met een uniek productengamma. In 2012 realiseerde Lotus Bakeries een omzet van 288,5 miljoen
euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Boone - CEO
Tel. + 32 9 376 26 14

Sofie Dumarey - Corporate Secretary
Tel. + 32 9 376 69 39

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com

