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FINANCIEEL DIRECTEUR JACQUES GALLOY
VERLAAT EVS GROEP
Luik - maandag 8 juli 2013, 08:00 CET - EVS Broadcast Equipment SA kondigt het vertrek aan van zijn Executive
Vice President en Chief Financial Officer (CFO) Jacques Galloy (42), die Gallocam bvba vertegenwoordigt. Zijn
vertrek is gepland voor het einde van 2013.
Na 12 jaar toewijding aan de ontwikkeling van de groep, 12 maanden na de inleidende periode van de nieuwe
CEO, en nu dat de nieuwe organisatie op zijn plaats is, zal hij nieuwe uidagingen aangaan en zich op andere privé
en professionele projecten richten. In overeenstemming met de Raad van Bestuur, zal hij de overgang begeleiden
tot de komst van een nieuwe financieel directeur, op zijn laatst aan het einde van dit jaar.
De Raad van Bestuur tesamen met de CEO van de groep Joop Janssen, prijzen zijn bedrevenheid en
professionaliteit: “Jacques Galloy’s bekwaamheden zijn een belangrijke troef geweest voor EVS en hij heeft veel
bijgedragen tot de ontwikkeling van de groep. Wij willen hem bedanken voor zijn service en wensen hem het
allerbeste voor de toekomst.”
“Het ontwikkelen van EVS in die twaalf jaar met dit geweldig team was een buitengewone ervaring”, aldus Jacques
Galloy.
Pierre Rion, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei: “Ik ben blij dat Jacques Galloy lid van de Raad van Bestuur
aanblijft tot ten minste het einde van zijn huidige mandaat op de Gewone Algemene Vergadering in mei 2014.”
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Over EVS
EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun
inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, postproductiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaren en archiefbibliotheken in de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten – Sports, Entertainment, News en Media.
EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze
oplossingen, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische
innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, de Aziatisch-Pacifische regio en Noord- en ZuidAmerika. Ongeveer 465 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een
naamloze vennootschap met een notering aan de Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com.
dcinex, waarvan EVS 41,3% bezit, is de Europese leider voor digitale cinematechnologie en diensten en is actief in Europa met meer dans 5,500 gepleegde digitale
schermen in Europa, waarvan 3.700 al geïnstalleerd zijn. www.dcinex.com
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