Samenstelling van de Raad van Commissarissen van Alumexx N.V. (de Vennootschap) per 21 juni 2018
(rooster van) aftreden

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:
Simon E. Jost (1976, man, Zwitser)
Op grond van het besluit van de algemene vergadering van 10 oktober 2016 ging de benoeming van de heer Jost
in op 27 oktober 2016. De heer Jost volgde de heer D. Zethoven per deze datum op als voorzitter van de raad van
commissarissen. Hij werd benoemd voor een termijn van vier jaar.
Curriculum vitae (in verband met de Zwitserse nationaliteit van de heer Jost is zijn CV in het Engels vermeld)
Simon Jost currently works as sales manager south Europe, at Össur Europe B.V., a global leader in non‐invasive
orthopedic devices with its European head office in Eindhoven. He is CEO and holds the board of his owned
medical devices trading company in Switzerland SCM Jost AG.
Mr. Jost has enjoyed his education in the Swiss VET System, graduating in the food industry from EPSIC in Lausanne
and GIBB in Bern.
He currently holds 340,000 ordinary shares in Alumexx N.V.

Lid van de Raad van Commissarissen:
Erwin Vrielink (1973, man, Nederlander)
Op grond van het besluit van de algemene vergadering van 21 juni 2018 ging de benoeming van de heer Vrielink
in op 21 juni 2018. De Raad van Commissarissen heeft in mei 2018 besloten het aantal commissarissen vast te
stellen op twee. In overeenstemming met artikel 1.4 (d) van het reglement van de Raad van Commissarissen van
Alumexx wordt de heer Vrielink als financieel expert aangemerkt.
Curriculum vitae
Erwin Vrielink is sinds januari 2017 werkzaam als zelfstandig finance professional, waarbij hij onder meer een
aantal beursgenoteerde ondernemingen heeft ondersteund bij het opstellen van de jaarverslagen en de
accountantscontrole. Van november 2016 tot ultimo 2017 was de heer Vrielink CFO van RoodMicrotec N.V.
Als nevenfunctie is de heer Vrielink sinds oktober 2017 voorzitter van de Raad van Commissarissen van
Woningbouwvereniging De Eenvoud te Arnhem. De heer Vrielink heeft geen aandelen van Alumexx in bezit.
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