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Pierre De Bosscher volgt Paul Goris op als
directievoorzitter van Antwerpse Diamantbank
Paul Goris, CEO en voorzitter van het Directiecomité van de Antwerpse Diamantbank,
heeft de wens uitgedrukt op 15 april 2009 zijn mandaat neer te leggen wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij zal op dat ogenblik 61 jaar oud zijn
en 34 jaar dienst hebben, waarvan 15 jaar als CEO en voorzitter van Antwerpse
Diamantbank. KBC drukt zijn erkentelijkheid uit voor de jarenlange verdiensten en inzet
van Paul Goris en zijn bijdrage tot de uitbouw en het succes van de Antwerpse
Diamantbank.
Pierre De Bosscher, momenteel gedelegeerd bestuurder en lid van het Directiecomité
van de Antwerpse Diamantbank, zal worden aangesteld als nieuwe gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van het Directiecomité van Antwerpse Diamantbank met
ingang van 15 april 2009. De Raad van Bestuur heeft reeds in januari, onder
voorbehoud van eensluidend advies van de CBFA, de aanstelling van de h. De
Bosscher goedgekeurd.
Pierre De Bosscher werd geboren in 1956. Hij volgde een economische opleiding en behaalde
in 1992 een MBA aan de Handelshogeschool Antwerpen. In 1976 begon hij zijn carrière bij de
Antwerpse Diamantbank. Hij doorliep er verscheidene departementen en werd in 1996 lid van
het Directiecomité. In 2003 werd Pierre De Bosscher benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Paul Goris werd geboren in 1948. Hij behaalde een diploma in de Toegepaste Economische
Wetenschappen en begon zijn beroepsloopbaan bij de Born-Bunge-groep in 1972. In 1975
stapte hij over naar de Antwerpse Diamantbank, waar hij in 1990 tot operationeel directeur werd
benoemd. Sinds 1994 leidt hij de Antwerpse Diamantbank als CEO en voorzitter van het
Directiecomité. Paul Goris bekleedt tevens verscheidene bestuursmandaten bij binnen- en
buitenlandse instellingen en organisaties in de diamantsector.
De Antwerpse Diamantbank behoort tot de KBC-groep en is een gespecialiseerde instelling
die zich uitsluitend toelegt op de diamantsector. De bank werd 75 jaar geleden opgericht en
groeide uit tot de op één na grootste diamantbank ter wereld, met een kantorennet dat alle
belangrijke diamantcentra in de wereld bestrijkt, zoals Antwerpen, Dubai, Genève, Hongkong,
Mumbai en New York. De Antwerpse Diamantbank heeft ongeveer 180 mensen in dienst,
waarvan 125 in het Antwerpse hoofdkantoor.
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