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Tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 9 mei 2018 zal de Raad van 
Bestuur van Kinepolis Group NV mevr. Marleen Vaesen, als vaste 
vertegenwoordiger van BVBA Mavac, en mevr. Sonja Rottiers, als vaste 
vertegenwoordiger van BVBA SdL Advice, voordragen als onafhankelijk 
bestuurders. 

Marleen Vaesen, met een masterdiploma in de Toegepaste Economische 
Wetenschappen (KUL) en een Master of Business Administration (U of 
Chicago), was tot begin van dit jaar CEO van Greenyard, na diverse 
internationale functies binnen Sara Lee, alsook Algemeen Directeur van 
Douwe Egberts België en verscheidene managementfuncties marketing bij 
Procter & Gamble. Marleen Vaesen is tevens lid van de Raad van Bestuur van 
Van de Velde. 

Sonja Rottiers, met een masterdiploma in Toegepaste Economische 
Wetenschappen (UAntwerpen), heeft een lange en uitgebreide ervaring in de 
financiële en verzekeringssector, waar zij onder meer de functie bekleedde 
van CFO bij Dexia Verzekeringen en Axa Belgium alsook van CEO bij Dexia 
Verzekeringen en Nationale Suisse verzekeringen. Sonja Rottiers is tevens lid 
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van de Raad van Bestuur en voorzitter van het audit comité bij Leasinvest en 
lid van de Raad van Bestuur, het risk comité en het audit comité van ING Bank. 

Marleen Vaesen en Sonja Rottiers hebben een complementair profiel en hun 
expertise en ervaring zullen een toegevoegde waarde betekenen binnen de 
Raad van Bestuur van Kinepolis Group.   

Dhr. Joost Bert kiest ervoor om, na een carrière van 40 jaar in de 
bioscoopsector, waarvan 20 jaar als CEO van Kinepolis Group, vanaf de 
Algemene Vergadering van 9 mei 2018 zijn rol binnen het dagelijks bestuur 
neer te leggen en wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit 
betekent dat Dhr. Eddy Duquenne, sinds begin 2008 tevens CEO van Kinepolis 
Group, het dagelijks bestuur van de onderneming verder zal leiden als enige 
CEO. Dhr. Philip Ghekiere, momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur, zal 
zijn rol verderzetten als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Het mandaat van dhr. Geert Vanderstappen, als vaste vertegenwoordiger van 
Pallanza Invest BVBA, zal voorgedragen worden voor verlenging tot de 
Algemene Vergadering in 2022. 

Mevr. Adrienne Axler heeft ervoor gekozen haar mandaat als onafhankelijke 
bestuurder, dat afloopt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering 
van 9 mei 2018, niet te verlengen. De Raad van Bestuur houdt eraan haar te 
bedanken voor haar gewaardeerde bijdrage van de afgelopen twee jaar. 
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Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale 
bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een 
innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast 
haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, 
eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 

In Europa telt Kinepolis Group NV 50 bioscopen, verspreid over België, 
Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de 
overname van de Canadese bioscoopgroep 'Landmark Cinemas' in december 
2017, telt Kinepolis ook 44 bioscoopcomplexen in Canada. 
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In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 94 bioscopen in haar 
portefeuille (waarvan 43 in eigendom), goed voor 822 schermen en meer dan 
180.000 zitplaatsen. Inclusief de overgenomen Canadese organisatie, kan 
Kinepolis nu rekenen op 3.750 medewerkers om miljoenen 
bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te bezorgen. 

 


