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Neways kondigt vertrek COO aan
Son, 7 oktober 2020 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) kondigt vandaag
aan dat Adrie van Bragt (54), Chief Operating Officer (COO) in goed overleg de onderneming per 31
december 2020 zal verlaten. De Raad van Commissarissen is gestart met het wervingstraject voor zijn
opvolger.
Adrie van Bragt, COO: “Ik heb het voorrecht gehad om 28 jaar bij Neways te mogen werken, waarvan
zes jaar als lid van de Raad van Bestuur. Voor mij is dit een goed moment om die periode af te sluiten,
mijn verantwoordelijkheden over te dragen en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik ben trots op de
ontwikkeling die Neways de afgelopen decennia heeft doorgemaakt en dat ik daar aan heb mogen
bijdragen. Hoewel ik nog tot het einde van het jaar aanblijf, wil ik graag al mijn collega’s bedanken voor
de fijne samenwerking over de afgelopen jaren. Ik ben ervan overtuigd dat Neways een mooie toekomst
tegemoet gaat.”
Henk Scheepers, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen is
Adrie dankbaar voor zijn jarenlange inzet en toewijding. Als COO heeft hij een belangrijke bijdrage
geleverd aan de groei van de onderneming en de professionalisering van de interne organisatie.
Neways is mede door zijn inzet klaar voor de volgende fase van ontwikkeling als EMS-life cycle partner
en system integrator.”

EINDE
OVER NEWAYS
Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS
(Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de
complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische
componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een
niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series
waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden
onder meer toegepast in de sectoren semiconductor, medical, automotive, industrial en defence. De
onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per
ultimo 2019 in totaal 2.808 medewerkers. In 2019 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 533,4
miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY).
www.newayselectronics.com
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TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële
resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot
uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het
management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke
toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige
gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk
behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken.
Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of
nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere
marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te
gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit
persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of
verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke
wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.

