PERSMEDEDELING
Embargo 18 juni 2014 – 21 u
18 juni 2014

Karen van Griensven, Melexis, CFO of the Year 2014!

Op woensdag 18 juni stelden Trends en Trends-Tendances de derde editie van Trends
CFO of the Year voor. Met deze award willen de magazines de prestaties van een
financieel directeur bij een top 500-onderneming lauweren.
De avond werd goed ingezet met een presentatie van Gilles Samyn (CNP) over de invloed
en de verwachtingen van economische actoren voor ondernemingen, de financiering en
vooral de rol van de CFO in het beheer ervan.
Vervolgens werd er gedebatteerd omtrent bedrijfsfinanciering met Maxime Jadot (BNP
Paribas Fortis), Bruno Colmant (Roland Berger) en Jean-Pierre Blumberg (Linklaters)
onder leiding van moderator Daan Killemaes (Trends).
De avond werd afgesloten met de proclamatie van de laureaat in bijzijn van meer dan 500
aanwezigen. De laureaat 2014: Karen van Griensven van Melexis.
Karen van Griensven werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van
de redacties Trends/Trends-Tendances en financiële experts.
Toen ze in 1998 tot CFO van Melexis werd benoemd had het bedrijf uit Tessenderlo
en Ieper geen interne boekhouder. Karen van Griensven is dus van nul
begonnen. Vandaag is de prioriteit van haar afdeling om in het bedrijf verspreide gegevens
te integreren om de besluitvorming te ondersteunen. In dezelfde lijn werkt haar financiële

dienst, die 25 medewerkers telt, met de afdeling human resources om het personeel op grote
schaal uit te leggen waarmee het bedrijf bezig is en hoever het staat met de uitvoering.
Het volledig verslag van deze exclusieve avond en het interview met Karen van Griensven
als nieuwe Trends CFO of the Year zullen verschijnen op donderdag 19 juni in Trends en
Trends-Tendances.
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