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EVS BROADCAST EQUIPMENT NOEMT MURIEL DE LATHOUWER
ALS GEDELEGEERD BESTUURDER EN CEO
EVS Broadcast Equipment, leider in live video productiesystemen, kondigt vandaag de benoeming aan van Muriel
De Lathouwer als Gedelegeerd bestuurder en CEO van het bedrijf.

Mevrouw De Lathouwer is Voorzitster van het Uitvoerend Comité van EVS op interim basis sinds het vertrek van
Joop Janssen in oktober 2014. Ze is lid van de Raad van Bestuur van EVS sinds november 2013, en Voorzitster van
het Strategisch Comité. Ze begon haar carrière als IT Consultant bij Accenture, voordat ze 7 jaren bij McKinsey in
Brussel werkte (ze was er Associate Principal tussen 2006 en 2008, gespecialiseerd in telecom, high-tech en media
sectoren). Tussen 2008 en 2009 was ze Chief Marketing Officer van de mobiele telecom operator BASE (dochter
van KPN). Daarna, en voordat ze haar executieve rol bij EVS in 2014 aanpakte, werd ze Gedelegeerd Bestuurder
(en mede-oprichter) van een ingenieursbureau in energie en milieu. Ze is ingenieur in de kernfysica (ULB, Brussel),
en heeft een MBA van Insead (Parijs). Ze is lid van Women on Board (Belgische en Europese netwerk van
vrouwelijke leden van Raad van Bestuur), en lid van de Raad van Bestuur van Amoobi, een technologie bedrijf
gespecialiseerd in analyses van klantenstroom.
“Sinds ik lid ben van de Raad van Bestuur van EVS in november 2013, heb ik de mogelijkheid gehad om de kwaliteit
van de EVS oplossingen, hun ongeëvenaarde betrouwbaarheid en de sterke innovatiedrang te waarderen. De laatste
vier maanden bevestigden nog de zeer sterke fundamenten van EVS: de hoge professionele vaardigheden, de sterke
cultuur, de betrokkenheid van het voltallige personeel om de eisen van de klanten te voldoen, en boven alles, de
passie die de medewerkers hebben voor wat ze doen en wat ze dagelijks bereiken "aldus Muriel De Lathouwer.
"Vandaag ben ik erg blij om, als CEO, wat we met het Uitvoerend Comité in de afgelopen paar maanden hebben
gestart, te kunnen nastreven.”
Pierre Rion, voorzitter van de Raad van Bestuur van EVS, zei: “Deze benoeming is het resultaat van een
wervingsprocedure gestart in oktober 2014, in combinatie met de manier waarop Muriel snel het management team
heeft gefedereerd. Tijdens deze interim toonde ze al haar strategische competenties die we al kenden van haar rol
in de Raad van Bestuur, maar bovendien ook dat ze alle benodigde managementvaardigheden heeft om EVS naar
een nieuw niveau te brengen”.
Deze benoeming is met onmiddellijke ingang. In zijn vergadering, vroeger deze week, heeft de Raad van Bestuur
van EVS het ontslag van mevrouw De Lathouwer als Bestuurder aanvaard. De Raad van Bestuur heeft onmiddellijk
“MucH bvba” (vertegenwoordigd door mevrouw De Lathouwer als vaste vertegenwoordiger) benoemd als Bestuurder
van EVS(onder het coöptatie procedure), en als Gedelegeerd Bestuurder & CEO van EVS. Het mandaat van “MucH
bvba” zal voor bevestiging worden voorgesteld aan de volgende Gewone Algemene Vergadering van 19 mei 2015.
De samenstelling van het Strategisch Comité zal binnenkort ook worden beoordeeld.
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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 Zuid-Amerika.
Ongeveer 503 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.
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