WIE WIJ ZIJN

HOE WIJ DE WERELD VORMGEVEN

JAARVERSLAG

NIET-FINANCIËLE VERKLARING

FINANCIËLE STATEN

Statutaire jaarrekening — Geconsolideerde jaarrekening — Verklaring inzake deugdelijk bestuur — Remuneratieverslag

Christian Labeyrie

Bestuurder

VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps,
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex

Christian Labeyrie, geboren in 1956, is adjunct-directeur-generaal, financieel directeur en
lid van het Executief Comité van de groep VINCI. Voor hij in 1990 naar de groep VINCI kwam,
bekleedde hij diverse functies in de groepen Rhône-Poulenc en Schlumberger. Hij begon zijn
loopbaan bij de bank. Christian Labeyrie behaalde diploma’s aan de HEC, de Escuela Superior
de Administración de Empresas (Barcelona) en Mc Gill University (Canada) en is houder van
een Diplôme d’études comptables supérieures. Hij is Chevalier de la Légion d’honneur en
Chevalier de l’ordre national du Mérite.

Lid van het Auditcomité

Ciska Servais BV, vertegenwoordigd door
Ciska Servais
Boerenlegerstraat, 204
B-2650 Edegem

Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Lid van het Executief Comité van de groep VINCI
b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Bestuurder van VINCI Deutschland
Bestuurder van Arcour
Bestuurder van het consortium Stade de France
Bestuurder van VFI
Bestuurder van SMABTP
Lid van de Raad van Bestuur van Lima Expesa (Limex)
Voorzitter van ASF Holding
Voorzitter van Cofiroute Holding
Zaakvoerder van SCCV CESAIRE-LES GROUES
Zaak voerder van SCCV HEBERT-LES GROUES
Vast vertegenwoordiger van VINCI Innovation in de Raad van Bestuur van ASF

Bestuurder
Ciska Servais is vennoot van het advocatenkabinet Astrea. Ze is actief in het domein van het
administratief recht en in het bijzonder het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht, het
vastgoedrecht en het bouwrecht. Ze bezit een rijke ervaring in advies, gerechtelijke procedures en onderhandelingen; ze geeft les en spreekt regelmatig op seminars.
Ze behaalde een licentie rechten aan de Universiteit van Antwerpen (1989) en een aanvullende Master (LL.M) International Legal Cooperation aan de Vrije Universiteit Brussel
(VUB). (1990). Ze behaalde ook een bijzondere licentie ecologie aan de Universiteit van
Antwerpen (1991).
Ze begon haar stages in 1990 bij het advocatenkabinet Van Passel & Greeve. In 1994 werd ze
vennoot bij Van Passel & Vennoten en in 2004 bij Lawfort. In 2006 was ze medestichter van
het advocatenkabinet Astrea.
Ciska Servais publiceert voornamelijk in het domein van het milieurecht, onder meer over het
saneringsdecreet, de milieuverantwoordelijkheid en de reglementering over grondverplaatsing. Ze is ingeschreven aan de Antwerpse Balie.
Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Onafhankelijk bestuurder van MONTEA
Voorzitter van het Bezoldigingscomité van MONTEA
b. niet-beursgenoteerde ondernemingen:
Astrea
SYMBIOSIS SON

Pas De Mots BV, vertegenwoordigd door
Leen Geirnaerdt
Anne Frankstraat 1
B-9150 Kruibeke
Lid van het Auditcomité

Onafhankelijk bestuurder
Na haar studie toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen
begon Leen Geirnaerdt haar beroepsloopbaan bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar ze
zes jaar in de auditafdeling werkte. Vervolgens stapte ze over naar Solvus Resource Group,
een beursgenoteerde Belgische onderneming, waar ze de functie van corporate controller
bekleedde. Na de overname van Solvus Resource Group door de Nederlandse beursgenoteerde onderneming USG People NV, werd Leen Geirnaerdt directeur van het Belgische
Shared Services Center en in 2010 chief financial officer in Nederland. Na de overname door
de Japanse groep Recruit werd ze in 2016 CFO op wereldniveau van Recruit Global Staffing.
Sinds mei 2019 is Leen Geirnaerdt CFO van bpost.
Uitgeoefende mandaten
a. beursgenoteerde ondernemingen:
Bestuurder, voorzitter van het Risicocomité, lid van het Auditcomité van bpost bank
sinds 2020
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