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PICANOL GROUP MELDT HET OVERLIJDEN VAN
EMMANUEL STEVERLYNCK
De Raad van Bestuur, het Managementcomité en alle medewerkers van de
Picanol Group delen met diepe droefheid het overlijden mee van de heer Emmanuel
Steverlynck.
Emmanuel Steverlynck werd geboren in 1922. Hij was de tweede zoon van Charles
Steverlynck (1888-1984), de stichter van Picañol in 1936. In 1952 nam Emmanuel de
commerciële leiding en de verkoop van de Picañolweefmachines in handen. Samen
met zijn vader Charles en zijn broer Bernard Steverlynck (1920-1976) zal hij het
bedrijf door alle moeilijkheden van de beginjaren heen doen uitgroeien tot een speler
van wereldformaat. Vertrouwd met de textielwereld door de familiale weverijen in
Vichte en met een grote commerciële aanleg, slaagde Emmanuel erin om een
verkooporganisatie over de hele wereld uit te bouwen en Picañol zo op de
wereldkaart te zetten.
Als Erevoorzitter van de Picanol Group bleef Emmanuel tot het einde erg verbonden
met het bedrijf, zijn medewerkers en zijn klanten.
Emmanuel Steverlynck is zaterdagvoormiddag overleden, hij was 89 jaar. De
plechtige uitvaartdienst vindt deze week plaats in intieme kring. Op zaterdag 28 april
om 10u30 is er een herdenkingsdienst in de Sint-Maarten- en Sint-Niklaaskathedraal
van Ieper.
De Raad van Bestuur, het Managementcomité en alle medewerkers van de Picanol
Group in binnen- en buitenland leven mee met de familie Steverlynck.
Over de Picanol Group
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling,
productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische producten, systemen en
diensten. Zo ontwikkelt, produceert en verkoopt de divisie Weaving Machines (Picanol)
hoogtechnologische weefmachines waarbij de inslag gebeurt op basis van lucht- (airjet) of
grijpertechnologie (rapier). Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten
ook producten en diensten zoals opleidingen, upgradekits, wisselstukken en service-contracten. Picanol
vervult vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van
weefmachineproducenten.
De divisie Industries bundelt daarnaast alle niet-weefmachinegebonden activiteiten: Proferro omvat de
gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren
onderdelen voor o.a. compressoren, pompen en landbouwmachines, en onderdelen voor
Picanolweefmachines. Via PsiControl Mechatronics legt de groep zich toe op het ontwerp, de
ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van technologische componenten, diensten en
mechatronische systeem-oplossingen voor original equipment manufacturers in diverse sectoren.
Melotte ontwikkelt en produceert innovatieve productoplossingen met Direct Digital Manufacturing(DDM) en Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën.
Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en
Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2011 realiseerde de
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 466,95 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd
meer dan 1.900 medewerkers en is genoteerd op NYSE Euronext Brussels (PIC).
Voor meer informatie en/of fotomateriaal kunt u terecht bij: Frederic Dryhoel, Corporate Communication
Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
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Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com
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