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Ctac kondigt vertrek aan van CFO Van der Werf
’s-Hertogenbosch, 22 maart 2019 – ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext
Amsterdam: CTAC) kondigt vandaag het vertrek aan van de heer D.G.H. van der Werf, CFO en
lid van de raad van bestuur.
De heer Van der Werf zal wegens persoonlijke omstandigheden en in goed overleg terugtreden
als bestuurder van Ctac N.V. per de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Ctac N.V.
De heer Van der Werf is CFO en lid van de raad van bestuur geweest sinds maart 2012.
Namens Ctac N.V. bedankt de raad van commissarissen de heer Van der Werf hierbij alvast
voor zijn inspanningen en wenst hem succes met het vervolg van zijn carrière.
Naar aanleiding van het aftreden van de heer Van der Werf is de raad van commissarissen het
zoekproces naar potentiële kandidaten voor zijn positie gestart.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Over Ctac
Als Business- en Cloudintegrator helpt Ctac haar klanten hun ambities waar te maken. Door
continu te innoveren creëert Ctac daarvoor de benodigde business value. De organisatie biedt
een breed portfolio met oplossingen van SAP en Microsoft ‘on any cloud’ en levert diensten op
het gebied van business consultancy, managed services, projecten, learning en detachering.
Daarnaast heeft Ctac een aantal eigen producten, waaronder de XV Retail Suite bestaande uit
een omnichannel gedreven Point-of-Sale & Loyalty platform. Ctac bestaat in 2019 27 jaar en
heeft in deze periode ruime ervaring en inhoudelijke kennis opgebouwd in de sectoren retail,
wholesale, manufacturing en real estate.
De organisatie heeft op basis van leeftijd, kennis en ervaring een goed gebalanceerd
personeelsbestand. Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken staat hoog in
het vaandel. Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC) en heeft haar
hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Bij het bedrijf werken per ultimo december 2018 424
medewerkers. Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Meer informatie is te vinden
op www.ctac.nl
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