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Holland Colours gaat op zoek naar opvolger huidige CEO 

Holland Colours N.V. (Holland Colours) maakt bekend dat zij op zoek gaat naar een opvolger van de huidige 
CEO. Robert Harmsen is sinds januari 2012 CEO en daarmee halverwege zijn tweede vierjaarstermijn.  
 
Partijen hebben in goed overleg besloten dat het voor de langere termijn ontwikkeling van Holland Colours 
goed is nu reeds naar een opvolger te gaan zoeken. De heer Zoomers, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, geeft aan dat de ervaring leert dat het vinden en inbedden van nieuwe top managers tijd 
kost. De heer Harmsen vult aan dat nu de transitie van een product- naar meer marktgerichte organisatie 
nagenoeg is afgerond, het moment daar is om te zoeken naar een nieuwe CEO die verder vorm kan geven 
aan de groei van de onderneming. 
 
Door de tijdige aankondiging is Holland Colours in staat om in alle zorgvuldigheid een geschikte opvolger te 
vinden en in te werken. 
 
Apeldoorn, 21 augustus 2017 
 
 
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.  

 

 

Belangrijke data 
26 oktober 2017 Publicatie halfjaarcijfers 2017/2018 
31 mei 2018  Publicatie jaarcijfers 2017/2018 
12 juli 2018  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

 

 

Voor meer informatie 

Holland Colours NV 

Rob Harmsen 

CEO Holland Colours  

Telefoon: + 31 (0)55 368 07 00 

 

 

 

Holland Colours NV 

Postbus 720 | 7300 AS Apeldoorn | Nederland 

Tel + 31 (0)55 368 07 00 | Fax + 31 (0)55 366 29 81 

ir@hollandcolours.com | www.hollandcolours.com 



 

 

  

 

 

 

  

 


