Press release

Avantium kondigt aan dat Denis Lucquin
aftreedt
als
lid
van
de
Raad
van
Commissarissen
AMSTERDAM, 15 september 2020, 07:00 CET – Avantium N.V., een toonaangevend
technologiebedrijf in de duurzame chemie, maakt bekend dat Denis Lucquin het bedrijf in kennis
heeft gesteld van zijn voornemen om af te treden als lid van de Raad van Commissarissen, na
bijna tien jaar in de Raad van Commissarissen te hebben gezeten. De heer Lucquin is
voornemens af te treden aan het einde van de komende Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (BAVA) op 30 september 2020.

Denis Lucquin, Managing Partner bij Sofinnova Partners, is sinds mei 2011 lid van de Raad van
Commissarissen van Avantium. Met de verwachte benoeming van Dr. Cynthia Arnold en Dr. Trudy
Schoolenberg in de Raad van Commissarissen op de BAVA van 2020, is de heer Lucquin van mening
dat dit voor hem een natuurlijk moment is om af te treden.
Denis Lucquin zei: "Het is een voorrecht geweest om Avantium te dienen en ik ben trots op de evolutie
van het bedrijf door de jaren heen. Avantium is nu goed gepositioneerd om zijn volledige potentieel te
realiseren en zijn opwindende technologieën te laten evolueren naar commercialisering. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de Raad van Commissarissen met de benoeming van Dr. Arnold en Dr. Schoolenberg
over de nodige capaciteiten beschikt om deze volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf te
ondersteunen en te begeleiden. Ik wens de Raad van Commissarissen en het bedrijf veel succes in de
toekomst"
Edwin Moses, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Denis is van groot belang geweest voor
de evolutie van Avantium. Hij heeft op vele manieren blijk gegeven van grote persoonlijke betrokkenheid
bij de ontwikkeling en het succes van Avantium. Zijn ervaring in de industrie, zijn visie en diepgaand
inzicht zullen worden gemist. Onderdeel van Denis' nalatenschap is de huidige Raad van
Commissarissen die, met de verwachte benoeming van Cynthia en Trudy, een uitstekende balans van
expertise, diversiteit en capaciteiten bevat. Namens de Raad van Commissarissen, het Management
Team en heel Avantium wil ik mijn oprechte waardering uitspreken voor Denis voor al zijn harde werk
en inzet voor het bedrijf".
Aanvullende informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen is hier te vinden.

Over Avantium
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame
chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als
alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. Het bedrijf heeft
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momenteel drie technologieën in de demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de
YXY® planten-naar-plastic-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in een breed scala
aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleen furanoaat). Avantium heeft de YXYtechnologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede
technologie is de Dawn Technology™ die niet-voor-voedsel-bestemde biomassa omzet in industriële
suikers en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen naar niet-fossiele
grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-proefbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De derde
technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige MEG
(mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de
demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. Naast de ontwikkeling en
commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde
katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie. Avantium
werkt samen met gelijkgestemde bedrijven over de hele wereld om revolutionaire duurzame
chemieoplossingen
te
creëren,
van
uitvinding
tot
commerciële
schaal.
De aandelen van Avantium zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel (symbool:
AVTX). Avantium is opgenomen in de Euronext Amsterdam SmallCap Index (AScX). De kantoren en
het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Voor more informatie:
Caroline van Reedt Dortland, Director Communications, Avantium
+31-20-5860110 / +31-613400179,
caroline.vanreedt-dortland@avantium.com

Disclaimer
Dit Nederlandse persbericht bevat een vertaling van het volledige, Engelse persbericht. Bij verschillen
tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend.
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