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CEES VAN STEIJN WORDT VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR VAN BLUE FOX
De heer Cees van Steijn wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Blue
Fox Enterprises N.V. De heer Van Steijn is thans CEO van Priority Telecom N.V.
“Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering is aangekondigd dat we binnen enkele weken de naam van onze
nieuwe voorzitter bekend zouden maken en die belofte komen we na,” aldus voorzitter Servaas Houtakkers van
de Raad van Commissarissen. “We zijn zeer verheugd de voordracht aan te kondigen van de heer Cees van
Steijn. Hij is een man met een voortreffelijke staat van dienst en heeft de kennis en achtergrond om onder zijn
leiding van Blue Fox zo snel mogelijk weer een winstgevend bedrijf te maken.” Cees van Steijn zal reeds vanaf
1 augustus a.s. beschikbaar zijn om werkzaamheden voor Blue Fox te verrichten.
Bij persbericht van 23 mei jl. is reeds aangekondigd dat op 28 augustus 2006 een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal de benoeming van Cees van
Steijn als CEO op de agenda staan. Zoals eerder bekend is gemaakt zullen op die vergadering ook de dan
beschikbare halfjaarcijfers worden toegelicht en besproken en zal een aanpassing van de statuten worden
geagendeerd teneinde zoveel mogelijk te voldoen aan de Code Tabaksblat.
Over Cees van Steijn
Cees van Steijn studeerde Commerciële Economie in Amsterdam en behaalde zijn MBA in Lausanne. Hij deed
in de 70-er jaren internationale ervaring op bij Fokker B.V. Na het behalen van zijn Masters graad in 1981 was
hij 12 jaar werkzaam bij Van de Bunt, management consultants in Amsterdam, eerst als Senior Consultant, later
als partner/firmant.
In 1993 werd hij Algemeen Directeur van Meulenhoff Educatief B.V. in Amsterdam. In 1996 werd hij tevens
Algemeen Directeur van SMD uitgevers in Leiden. Vanaf 1999 bekleedde Cees van Steijn bestuursfuncties bij
onder andere Amsterdam RAI B.V., Newconomy N.V., Landis ICT Group N.V., NOB N.V. en Veronica. Hij
vervulde diverse commissariaten uit hoofde van zijn functies (o.a. SBS Broadcasting, Veronica Holding,
Explainer DC, Centraal Boekhuis).

NOOT voor de REDACTIE: Afzender van dit persbericht is Blue Fox Enterprises. Blue Fox is de eerste en
enige leverancier van compleet geïntegreerde softwareoplossingen voor de internationale textiel- en modeindustrie. Daarnaast distribueert Blue Fox CAD/CAM-software voor engineering-toepassingen en levert zij
CAD/GIS-oplossingen ten behoeve van overheidsinstellingen. Blue Fox levert ook CAD/CAM-diensten zoals
detachering, werving & selectie, opleidingen en trainingen. Blue Fox is genoteerd aan Eurolist van Euronext
Amsterdam N.V.
Perscontacten via Huijskens & Istha, telefoon 020 – 6 855 955; vraagt u naar drs. Ch.L. Huijskens,
mobiel: 06 – 53 10 50 72.

