HAL
Persbericht
Daniel Abittan treedt terug als CEO van GrandVision
HAL oefent optie uit en vergroot belang tot 100%
Daniel Abittan, chief executive officer van GrandVision, heeft besloten zijn
operationele taken neer te leggen. Hij wordt (non-executive) voorzitter van de Board of
Directors van de onderneming. Het managementteam bestaat nu uit Mel Groot (CEO),
Elie Vannier en Jean Luc Selignan.
HAL Holding en de Board of Directors van GrandVision zijn de heer Abittan zeer
erkentelijk voor de rol die hij heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de GrandVision
groep. Hij heeft de onderneming in 1981 samen Michael Likierman opgericht en deze
gedurende 25 jaar geleid, jaren die zich kenmerkten door aanhoudende groei. De
onderneming startte met één fotowinkel en is uitgegroeid tot één van de grootste retailoptiekondernemingen in de wereld, met meer dan 400 eigen winkels en 400
franchisewinkels in meer dan tien Europese landen en een jaarlijkse omzet van € 700
miljoen.
Daniel Abittan verklaarde: “Met trots kijk ik terug op datgene wat we de afgelopen
jaren hebben bereikt. Ik vraag alle medewerkers om de kernwaarden van hoge kwaliteit
en uitzonderlijke klantenservice hoog te houden, die zó veel hebben bijgedragen aan het
succes van de onderneming.”
In overleg met de oprichters/aandeelhouders en het management van GrandVision heeft
HAL de optie uitgeoefend om haar aandelenbelang in de onderneming te vergroten van
68% tot 100%.
“HAL heeft haar belang in GrandVision vergroot omdat het een onderneming is van
hoge kwaliteit met een sterk op de klant gerichte cultuur en goede groeiperspectieven”,
aldus Mel Groot, lid van de Raad van Bestuur van HAL. Hij vervolgde: “HAL is
vastbesloten om bij te blijven dragen aan de verdere ontwikkeling en het succes van de
merken van GrandVision (GrandOptical, Générale d’Optique, Solaris, Vision Express
en Visual). Het managementteam bouwt verder op de kernwaarden en de kwaliteit van
de onderneming en streeft ernaar de reputatie van de merken onder toezicht van Daniel
Abittan verder te versterken.”
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