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Johnny Thijs beëindigt zijn mandaat als
voorzitter en bestuurder van de Spadel-groep
Johnny Thijs heeft aangekondigd dat hij wegens persoonlijke aangelegenheden zijn
mandaat als voorzitter en lid van de raad van bestuur (RvB) van de Spadel-groep zal
beëindigen na afloop van de gewone algemene vergadering die vandaag wordt gehouden.
Johnny Thijs trad in 2004 toe tot de RvB en bekleedde sinds 2010 de functie van voorzitter.
Onder zijn voorzitterschap kende de Spadel-groep een sterke organische groei door
resoluut in te zetten op innovatie en haar strategie als regionale leider op de markt van
natuurlijke dranken te versterken. De groep kende ook een sterke externe groei dankzij de
overnames van Carola (Frankrijk) en Devin (Bulgarije). De directie van Spadel bedankt
Johnny Thijs van harte voor zijn geweldige bijdrage tijdens zijn veertien jaar aanwezigheid
in de RvB van de groep.
De gewone algemene vergadering van Spadel zal plaatsvinden op donderdag 14 juni om 15
uur. Dit is de laatste vergadering onder het voorzitterschap van Johnny Thijs, die heeft
aangekondigd dat hij na afloop van deze vergadering zal aftreden als voorzitter en
bestuurder. Zijn mandaat zou normaal tot 2020 lopen, maar de heer Thijs heeft besloten om
het nu al te beëindigen. Deze beslissing houdt uitsluitend verband met persoonlijke
aangelegenheden. Bij de verlenging van zijn mandaat in 2016 had hij reeds te kennen gegeven
dat hij zijn mandaat wellicht niet zou volbrengen.
Johnny Thijs, voormalig CEO van Ter Beke en bpost, is al tientallen jaren een van de leidende
figuren in het Belgische bedrijfsleven. In 2004 trad deze gerespecteerde manager toe tot de
RvB van Spadel als onafhankelijk bestuurder, onder het voorzitterschap van Pierre Drion,
alvorens deze rol zelf over te nemen in 2010.
Een sprong voorwaarts tijdens het voorzitterschap van Johnny Thijs
Onder het voorzitterschap van Johnny Thijs kende de Spadel-groep een bijzonder positieve
ontwikkeling. In vergelijking met de cijfers van 2010 is de omzet van de Spadel-groep in 2017
gestegen van 196,5 miljoen euro naar 289,0 miljoen euro, terwijl het jaarlijkse volume van de
verschillende merken van de onderneming een sprong maakte van 520,3 miljoen liter naar
846,7 miljoen liter.
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“Ik wil Johnny echt bedanken voor zijn energie en nooit aflatende betrokkenheid bij de
ontwikkeling van Spadel in de afgelopen 14 jaar”, benadrukt Marc du Bois, CEO van de
Spadel-groep. “Ik heb ervan genoten dat hij me tijdens al die jaren altijd heeft gechallenged,
omdat hij de gave heeft om mensen te laten excelleren. Zijn professionalisme en strategisch
inzicht zijn een inspiratie geweest voor mij en voor alle bestuurders en directieleden van de
groep. Ik wil hem persoonlijk in het bijzonder bedanken voor zijn waardevolle steun bij de
overnames van Carola en Devin, waardoor Spadel op Europees niveau een nieuwe dimensie
heeft gekregen. Ik denk dat Johnny Thijs de RvB van Spadel met een gevoel van trots mag
verlaten, want onder zijn voorzitterschap is ons bedrijf performanter, innovatiever en
duurzamer geworden. Namens alle medewerkers van de groep wens ik hem het allerbeste
voor de toekomst.”
De nieuwe voorzitter van de Spadel-groep zal vandaag nog door de RvB gekozen worden. De
RvB zal later op de dag bijeenkomen, na afloop van de gewone algemene vergadering.

--- EINDE --Over Spadel
Spadel is een Europese familiegroep die als missie heeft om natuurlijke oplossingen te bieden om te voldoen aan
de behoeften aan hydratering en verfrissing van de consumenten, hun hele leven lang. Ze commercialiseert
merken natuurlijk mineraalwater, bronwater en verfrissende dranken op basis van natuurlijk water: Spa en Bru
in de Benelux, Devin in Bulgarije, Wattwiller en Carola in Frankrijk en Brecon Carreg in het Verenigd Koninkrijk.
Spadel realiseerde in 2017 een omzet van € 289,0 mln. voor een jaarvolume van 846,7 miljoen liter. Spadel heeft
1.351 medewerkers in dienst en heeft 6 productiesites in Europa.
Contact voor de pers
SPADEL: Leïla Deneyer
l.deneyer@spadel.com
Tel.: 0494 68 98 56

