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JEAN-CLAUDE LOGÉ LEGT MANDAAT NEER ALS BESTUURDER EN 

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 

 

Jean-Claude Logé heeft ons geïnformeerd over zijn beslissing om zijn mandaten als 

Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van SOFTIMAT NV neer te leggen. 

 
Jean-Claude Logé, die tot Manager van het Jaar 1995 werd verkozen, is één van de 

stichters van de Vennootschap waarin hij een hoofdrol heeft gespeeld bij haar 

ontwikkeling sinds het opstarten in 1984. 

 
Na de verkoop van de ‘Infrastructuur’-activiteiten van de Vennootschap die plaatsvond 

op 31 december 2010, had Jean-Claude Logé, die vandaag 74 is, zich al teruggetrokken 

ten opzichte van het beheer van de Vennootschap en had hij zijn ontslag als 

Gedelegeerd Bestuurder ingediend op diezelfde datum. 

 
“Zoals ik het jullie heb toegezegd, heb ik na deze mooie periode uit mijn leven de 

bladzijde omgedraaid. België zal definitief niet het land zijn waar ik verder zal leven”, 

aldus Jean-Claude Logé in zijn brief naar de Raad van Bestuur op 5 juni 2015. “In 

dergelijke omstandigheden van afwezigheid is mijn praktische deelname aan jullie 

nieuwe activiteiten zo goed als onbestaand. Hoewel jullie projecten me vanzelfsprekend 

interesseren, zijn het de mijne niet meer.”. 

 
Jean-Claude Logé heeft ons eveneens geïnformeerd over zijn wens om zijn aandelen te 

verkopen en, door dit ontslag, zich volledig vrij te stellen ten opzichte van zijn 

toekomstige transacties. Het is eveneens voor deze reden dat hij het beter vond om zijn 

ontslag in te dienen. 

 
De leden van de Raad van Bestuur en het personeel van de Vennootschap danken 

Jean-Claude Logé voor zijn waardevolle bijdrage tijdens zijn prachtige carrière. 

 
De vervanging van de Voorzitter wordt tijdens de eerstvolgende zitting van de Raad van 

Bestuur op aanstaande woensdag 9 september besproken. 
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