AANKONDIGING
Wijzigingen in Raad van Bestuur en Management

Abriso-Jiffy, met hoofdzetel in Anzegem, kondigt de volgende aanstaande wijzigingen aan in haar
Raad van Bestuur en Management.
De Raad van Bestuur heeft beslist om Jan Dejonghe, CEO, te benoemen tot voorzitter van de Raad
van Bestuur van Abriso Holding NV met ingang van 1 juli 2021. Patrick Lecluyse, de huidige voorzitter,
blijft bestuurder.
Jean-Baptiste De Ruyck wordt op 1 juli 2021 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Abriso-Jiffy
NV en wordt de nieuwe CEO. Hij begon zijn carrière bij Abriso-Jiffy op 1 april 2019 als CFO. Daarvoor
was hij CEO van Omniform, een expert in op maat gemaakte voedselverpakkingen. Eerder leidde hij
een start-up in Latijns-Amerika. Hij begon zijn carrière in Investment Banking bij ABN-AMRO en
Credit Suisse in Londen, waar hij meer dan 6 jaar ervaring opdeed met fusies en overnames en
financieringstransacties in heel Europa.
Commentaar Jan Dejonghe: “Jean-Baptiste De Ruyck vervoegde Abriso-Jiffy kort voor de overname
van Jiffy Packaging in juni 2019. Hij assisteerde bij de snelle en succesvolle integratie die resulteerde
in aanzienlijke synergieën. Mede hierdoor is Abriso-Jiffy 1.0 Abriso-Jiffy 2.0 geworden. Hij heeft de
fundamenten mee helpen bouwen voor de volgende stap naar Abriso-Jiffy 3.0. Jean-Baptiste is de
meest geschikte kandidaat om vanaf 1 juli het dagelijkse operationeel bestuur van de groep te leiden,
samen met een versterkt managementteam. ”
Commentaar Jean-Baptiste: “Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe uitdaging en ik ben er volledig
van overtuigd dat Abriso-Jiffy een enorm potentieel heeft voor de toekomst. Het was een eer om de
afgelopen 2 jaar met Jan samen te werken in deze transformatie en ik ben blij dat hij mij en het
nieuwe team zal blijven inspireren in deze nieuwe groeifase ”
Commentaar Bencis: “Sinds Jan Dejonghe in 2007 aan boord kwam, heeft Abriso Jiffy een fantastische
reis gemaakt van lokale fabrikant van bubble & foam naar de Europese marktleider in Protective
Packaging & Insulation. Het bedrijf realiseerde een enorme groei van 75 miljoen euro tot meer dan
220 miljoen euro omzet. We willen Jan graag bedanken voor zijn inzet en eindeloze energie
gedurende de afgelopen periode en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol als voorzitter waar
hij het nieuwe managementteam zal blijven begeleiden bij de implementatie van het nieuwe
strategische plan ”

Commentaar Patrick Lecluyse (voorzitter): “ Ik ondersteun deze wijzigingen volledig en wens Jan en
Jean-Baptiste veel succes met hun nieuwe rol in Abriso-Jiffy, een prachtig bedrijf met nog heel veel
potentieel.”

Abriso-Jiffy is gespecialiseerd in de extrusie van duurzame, innovatieve, beschermende en isolerende
materialen voor de verpakkings- en bouwsector. In 2020 behaalde Abriso-Jiffy een omzet van 224
miljoen euro en een brutobedrijfsresultaat (EBITDA) van 25 miljoen euro met 1.500 medewerkers en
15 productielocaties in 11 landen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Dejonghe, CEO: 0475 / 87.25.01

