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PERSBERICHT
Nieuwe CEO voor Holland Colours
Apeldoorn, 21 februari 2018 - De heer Coenraad Vinke (54) start per 1 mei zijn werkzaamheden bij Holland
Colours, producent van kleurconcentraten voor de kunststofindustrie. Hij zal worden voorgedragen als de
nieuwe CEO en zal Rob Harmsen opvolgen, die deze functie sinds januari 2012 bekleedt. De formele
benoeming van Coen Vinke zal middels een voordracht aan de aandeelhouders op een nader te bepalen
datum plaatsvinden.
Vinke is momenteel werkzaam in de USA als Vice President USA/Canada voor de Flexible Packaging Divisie
van Siegwerk. Daarvoor vervulde hij diverse management functies bij Siegwerk, een Duitse multinational en
wereldleider in productie en verkoop van industriële inkten. Gedurende zijn carrière heeft hij ruime
internationale ervaring opgedaan in diverse landen, waarbij hij werkzaam was voor Sicpa, Fenner Dunlop en
AkzoNobel.
Wij zijn Rob Harmsen zeer erkentelijk voor de belangrijke en succesvolle ontwikkeling van Holland Colours
over de afgelopen jaren en wensen Coen Vinke veel succes in zijn nieuwe functie.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gina Provó Kluit, Director Global Marketing,  +31 55 3680700 of  gprovokluit@hollandcolours.com

Profiel
Holland Colours ontwikkelt, produceert en verkoopt vaste en vloeibare kleurconcentraten, masterbatches en
additieven voor het inkleuren van vaste en flexibele PVC voor de bouw- en constructie industrie alsook voor
PET en polyolefines voor de verpakkingsindustrie. Behalve deze wereldwijde markten, bedienen we de
verfindustrie en producenten van siliconenkitten en lijmen. Onze technische experts ontwikkelen specifieke
oplossingen afgestemd op de eisen en wensen van de klant en toegespitst op zijn productieomstandigheden.
Holland Colours is een Nederlandse onderneming, waarvan de aandelen genoteerd staan aan Euronext
Amsterdam en heeft vestigingen in Amerika, Europa en Azië. Middels betrokken medewerkers, die tevens
aandeelhouder zijn, leveren wij persoonlijke service op wereldwijde schaal.
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