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‘Women on Board’: eerste benoeming in de raad van bestuur van een beursgenoteerde vennootschap’

Tijdens hun gewone algemene vergadering van 22 april 2011 stemden de aandeelhouders van Atenor
Group voor de benoeming van Nadine Lemaître(*) als onafhankelijk bestuurder, zetelend in de raad van
bestuur van de vennootschap, voor een mandaat van drie jaar.
Door deze benoeming toont Atenor Group aan dat ze de toegang van vrouwen in haar raad wil stimuleren
en tegelijk haar knowhow en de diversiteit van de ervaringen in de raad wil versterken. « Women on
Board bood ons de gelegenheid om ons project concrete vorm te geven en onze raad van bestuur uit te
breiden met een talentvolle vrouw », zei Stéphan Sonneville, gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, verheugd. « We vinden in Nadine Lemaître een perfecte aanvulling en een groot
professionalisme terug, meer bepaald wat betreft personeelsbeheer op strategisch vlak ».
Sinds juni 1999 vervult Nadine Lemaître de functie van Voorzitster van GDF Suez University in Parijs. Ze is
ook professor human ressources in de Solvay Brussels School of Economics and Management. Sinds
september 2010 is ze lid van de vzw « Women on Board ».
Wat betreft de aanwezigheid van vrouwen in functies met een grote verantwoordelijkheid is Nadine
Lemaître er innerlijk van overtuigd dat vrouwen, naast hun eigen vaardigheden, een andere visie en
gevoeligheid kunnen inbrengen in de zakenwereld, en dat ze daarom meer zouden moeten deelnemen
aan het strategische besluitvormingsproces.
Cécile Coune, medeoprichtster van de vereniging Women on Board, is blij met deze eerste benoeming
van een van de 52 leden van Women on Board in de raad van bestuur van een Belgische beursgenoteerde
vennootschap. «Iets meer dan een jaar geleden zijn we gestart met deze vereniging om meer
zichtbaarheid te geven aan vrouwen wier profiel kan bijdragen tot het strategische beheer van privé‐ of
openbare ondernemingen. Deze benoeming is een succes voor Women on Board en sterkt ons in ons
initiatief. Gezien de recente aanbeveling van de Corporate Governance Commissie en de mogelijke
wetgevende ontwikkelingen, bestaat er geen twijfel over dat de trein vertrokken is. Deze ‘première’ zal
gevolgd worden door vele andere.»
(*) via een BVBA, waarvan ze de permanente vertegenwoordiger is.

Atenor Group
ATENOR GROUP is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op NYSE Euronext
Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste
antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads‐ en beroepsleven stelt. In dit
kader investeert ATENOR GROUP in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge
criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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Women on Board
De vzw « Women on Board » (www.womenonboard.be) werd eind 2009 opgericht op initiatief van vijf
vrouwen die elkaar leerden kennen in de zakenwereld: Emmanuèle Attout (partner bij
PricewaterhouseCoopers), Cécile Coune (vennoot van advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick), Marie Evrard (vennoot van advocatenkantoor Field Fisher Waterhouse LLP), Françoise Roels
(algemeen secretaris bij Cofinimmo) en Sonja Rottiers (CFO van Axa Belgium).
Het oorspronkelijke doel van de vereniging was een ‘vijver’ van vrouwen te creëren die kandidaat waren
om bestuurder te worden. Momenteel telt deze vijver 52 vrouwen afkomstig uit verschillende horizonten
die allemaal beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria en doelstellingen om lid te worden van raden van
bestuur. Ze hebben allemaal ruime ervaring in ‘general management’, financieel, juridisch, industrieel of
wetenschappelijk management. Ze hebben een stadium in hun carrière bereikt waarin ze deze
opgebouwde ervaring willen delen als bestuurder.
In 2011 gaat de vereniging op dit elan voort, en naast de uitbreiding van de vijver houdt ze zich bezig met
de sensibilisering van de bedrijfswereld, de uitwerking van een pilootprogramma voor mentoring met
Guberna en de continue opleiding van haar leden.
Nadine Lemaître
Nadine Lemaître is Handelsingenieur (Solvay Business School ‐ 1974) van opleiding; ze is ook Doctor in de
Toegepaste Economie (ULB – 1981).
Diversiteit is haar hele carrière lang een echt grondthema geweest; nadat ze een vijftiental jaar actief was
in het onderwijs en de academische wereld aan de Solvay Business School, gaf Nadine Lemaître haar
activiteiten een nieuwe wending naar de zakenwereld omdat ze haar leerstof aan de studenten graag in
de praktijk wilde omzetten. Zo werd ze in 1989 Human Resources Director van Bull s.a. (en lid van het
Directiecomité voor de Belgisch‐Luxemburgse dochtermaatschappij). In 1995 werd ze benoemd tot
Algemeen Directeur belast met Human Resources en Sociale Zaken van de Groep Générale de Banque. In
de eerste helft van 1999 was ze Corporate Human Resources Director van Fortis Groep. Sinds tien jaar is
ze Voorzitster van GDF Suez University in Parijs. Ze is ook professor human resources aan de Solvay
Brussels School of Economics and Management.
Via de operationele verantwoordelijkheden die ze heeft gehad in de industrie‐ en IT‐sector, het
bankwezen en de energiesector, heeft Nadine Lemaître er steeds over gewaakt om de strategie mee toe
te passen in de praktijk, en om van de managervisie een concrete realiteit te maken. Ze is mee
geëvolueerd in ondernemingen die grondige wijzigingen ondergingen en die hierbij (voornamelijk op het
vlak van human ressources) bestuurlijk begeleid en geleid moesten worden.
Nadine Lemaître werd ook voorgesteld als nieuw lid van de raad van bestuur van Mobistar (algemene
vergadering van 4 mei 2011).
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