
 

 

 

PERSBERICHT 

UNITED CAPS benoemt Vincent Chauvier tot kersverse 

Chief Financial Officer 

Nieuw CFO-niveau zorgt voor beter beheer van complexere 

financiële vereisten en uitdagende supply chains voor verdere 

wereldwijde bedrijfsexpansie volgens Close to You-strategie 

Wiltz, Luxemburg, 1 juni 2022 – UNITED CAPS, een internationale producent van 

doppen en sluitingen, maakt de benoeming bekend van Vincent Chauvier als Chief 

Financial Officer (CFO), een promotie vanuit zijn vorige functie als Finance Director. 

Chauvier heeft op financieel vlak een uitgebreid trackrecord opgebouwd in uiteenlopende 

bedrijven en sectoren. Hij begon zijn carrière bij accountantskantoor KPMG, waar hij opklom 

tot Audit Engagement Manager. Vervolgens bekleedde Chauvier financiële 

managementfuncties bij verschillende bedrijven, waaronder zijn meest recente rol bij Ion 

Beam Applications S.A. als Vice President of Finance & Administration. Hier was hij de 

regionale CFO en hield hij ook toezicht op juridische, verkoop- en marketingactiviteiten. In 

november 2020 ging hij aan de slag bij UNITED CAPS als Finance Director. In zijn nieuwe 

functie krijgt Chauvier een permanent zitje in het executive committee (ExCo) en rapporteert 

hij aan Chief Executive Officer (CEO) Benoit Henckes. 

“We zijn blij om iemand van Vincents kaliber in onze rangen te hebben”, zei Henckes. “In 

2020 versterkte hij ons team. Sindsdien heeft hij zich bewezen als een goed leider en een 

uitzonderlijk financieel manager met een sterke achtergrond in veel verschillende financieel 

georiënteerde disciplines. Vincent zal een belangrijke rol spelen in zijn functie als CFO nu 

UNITED CAPS aan het uitgroeien is tot een wereldspeler. Hij moet onze capaciteiten 

versterken om de nieuwe complexiteiten en opportuniteiten te beheren die onze groei met 

zich meebrengt. Tegelijkertijd moet hij ons helpen om het managen van de verdere impact 

van covid op supply chains in goede banen te leiden.” 

Henckes voegt eraan toe dat de versterking van het team met een CFO een must is nu 

UNITED CAPS groter dan ooit is. Daar komt nog bij dat het bedrijf groeipotentieel heeft: 

aanzienlijke investeringen in de R&D-capaciteit en productiecapaciteit hebben de 

klantenvraag aangezwengeld. Dat meer dan 50% van de geproduceerde doppen op maat 

gemaakt zijn, is een goed voorbeeld van de R&D-expertise van het bedrijf. 

“Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan in deze nieuwe functie”, voegde Chauvier eraan 

toe. “UNITED CAPS is een heerlijke plaats om te werken. Het getalenteerde team is één 

grote familie. UNITED CAPS is een boeiend en innovatief bedrijf, dat marktleider is in zijn 

segment. Ik ben enthousiast om als Chief Financial Officer te mogen bijdragen aan de 

verdere groei van het bedrijf.” 

 
Meer informatie over producten en diensten van UNITED CAPS is beschikbaar op 

www.unitedcaps.com. 

http://www.unitedcaps.com/


 

 

 

 

Beeld en bijschrift 

 

Vincent Chauvier, Chief Financial Officer bij UNITED CAPS 

 

OVER UNITED CAPS 
UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en produceren 
van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen. Dankzij uitgebreide 
innovatiemogelijkheden en een breed portfolio van geavanceerde standaard- en op maat 
gemaakte oplossingen is UNITED CAPS een voorkeurspartner van de toonaangevende 
bedrijven in de wereld. Het ondersteunt de waardeketen van haar klanten door 
productintegriteit te waarborgen, veiligheid en gezondheid van de consument te verzekeren 
en zo uiteindelijk de reputatie van het merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer 
dynamische en flexibele familiale groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed 
scala van toepassingen en markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in 
Luxemburg, heeft productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, 
Luxemburg, Maleisië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met ongeveer 710 medewerkers 
draait UNITED CAPS een omzet van 158 miljoen euro (per eind 2021). 
 
www.unitedcaps.com 

 

 
 
CONTACTPERSOON VOOR DE MEDIA 

Monika Dürr 

duomedia 

monika.d@duomedia.com 

+49 (0)6104 944895 
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