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EVS BENOEMT MAGDALENA BARON TOT FINANCIEEL
DIRECTEUR
Luik – België, 26 november 2013 - EVS Broadcast Equipment SA, de toonaangevende leverancier van live
videoproductiesystemen, kondigt vandaag de benoeming aan van Magdalena Baron als Senior Vice President en
Financieel Directeur van het bedrijf.
Magdalena Baron dient sinds 2012 als Global Financial Planning & Analysis Director voor de Industrial and
Automotive Repair divisie (omzet van USD 1,3 miljard) van Stanley Black & Decker, Inc. Voorheen heeft ze
verschillende managementposities gehouden bij Procter & Gamble, waaronder Benelux Finance Manager tussen
2009 en 2012. Ze heeft een MBA van de Boston University en een Master in Finance en Banking van de Warsaw
School of Economics.
“We zijn erg blij dat Magdalena op dit spannend moment voor het bedrijf lid van ons team wordt. Ze brengt ons en
indrukwekkende internationale en brede ervaring in financiën en businesscontrole in diverse toonaangevende
bedrijven. We hebben ook haar passie voor groeistrategieën en haar professionalisme in kostenbeheer
geapprecieerd,” aldus Joop Janssen, Gedelegeerde Bestuurder van EVS. “We zijn ervan overtuigd dat ze, als lid
van het Executief Comité, instrumenteel zal zijn om EVS te steunen, zodat het bedrijf zijn groeiambitie in de 4
doelmarkten (Sport, Entertainment, Nieuws en Media) kan bereiken. Jacques Galloy, huidige CFO van EVS, blijft
de overgang te verzekeren tot het begin van Magdalena in januari 2014. Hij blijft ook een lid van de Raad van
Bestuur.”
Mevrouw Baron voegde toe: “Ik ben erg enthousiast om zo’n innovatief en dynamisch bedrijf als EVS aan te
sluiten, met haar getalenteerde mensen. Ik kijk ernaar uit het bedrijf te begeleiden in haar winstgevende groei in
alle markten, met behoud van de klanttevredenheid op het hoogste niveau.”
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Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen
Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (‘vooruitkijkende’ verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en resultaten van
bedrijfsactiviteiten van EVS en/of haar geaffilieerden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS en
zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die er zouden kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk
verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben betrekking
op veranderingen in de technologie en marktvereisten, de aandacht van de Onderneming voor één bepaalde sector, een dalende vraag naar de producten van de
Onderneming of haar geaffilieerden, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en te introduceren, verlies van
marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat er dus zou kunnen toe leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk
verschillen van diegene die door middel van dergelijke vooruitkijkende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele verplichting op zich om
wijzigingen aan deze vooruitkijkende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de publicatiedatum
van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen.

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 Zuid-Amerika.
Ongeveer 482 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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