Persbericht

Ogone, een bedrijf van Ingenico, versterkt
managementteam om groeistrategie verder te
ondersteunen
Brussel, 28 mei 2013 – Ogone Payment Services, dochterbedrijf van Ingenico, maakt vandaag de
aanstelling bekend van Peter de Caluwe als Executive Vice-President e-payment. Hij zal instaan voor
de globale e-payment-strategie, maar behoudt tegelijkertijd de functie van CEO van Ogone. Jurgen
Verstraete, Ogones Chief Operating Officer (COO), zal bijgevolg de rol van Managing Director Ogone
op zich nemen en met ingang van 1 juni het dagelijkse operationele management verzekeren.
Daarnaast kondigt de groep eveneens de benoeming met onmiddellijke ingang aan van Ludovic Houri
als Chief Sales Officer Ogone en Erik Hogenkamp als General Manager Tunz.
Ludovic Houri kan zich beroepen op meer dan 20 jaar ervaring in de betaalindustrie. In zijn nieuwe
functie van Chief Sales Officer zal hij het sales team van Ogone in Europa moeten aansturen, alsook
langetermijn- en win-winrelaties met klanten opbouwen. Ludovic zal de synergie tussen Ingenico en
Ogones productlijnen leiden om zo cross-channel productvoorstellen te ontwikkelen. Voordat
Ludovic tot Ogone toetrad, was hij Vice-President Business Development van de Mobility businesslijn
van Ingenico. In 2002 was hij bij First Data werkzaam als Vice-President Multinational Merchants en
hij bracht tevens 12 jaar door bij American Express, meer bepaald als Business Development Director
voor Global Network Services.
Als nieuwe General Manager van Tunz zal Erik Hogenkamp het dagelijkse management van Tunz op
zich nemen, in samenwerking met Jan Van Wijnendaele. Eerstgenoemde beschikt over een ruime
ervaring in de internationale, commerciële betaal- en acquiring-industrie. Na een carrière bij het zelf
opgerichte Paytect, een architectuur- en consultancybureau voor betaaloplossingen, gaat Erik nu dus
bij Tunz aan de slag. Voorheen was hij Director Global Sales bij First Data International en
verantwoordelijk voor een nieuwe ‘card not present’-businesslijn van een Europese joint-venture, die
hij van nul heeft opgebouwd.
Deze veranderingen in Ogones managementteam weerspiegelen duidelijk de focus op mondiale
expansie en de ambitie om leider te worden in cross-channel betaaloplossingen op de pan-Europese
markt.
“Graag wil ik Jurgen feliciteren met zijn promotie en hem veel succes toewensen met deze nieuwe
uitdaging”, verklaart Peter De Caluwe, CEO van Ogone. “Ik ben ook verheugd dat Ludovic Houri en
Erik Hogenkamp ons team komen versterken. Hun ervaring in de betaalindustrie en brede expertise in
het uitbouwen en leiden van succesvolle organisaties, zal ongetwijfeld waardevol blijken voor Ogones
toekomstige ontwikkeling en de cross-channel oplossingen die we bij de Ingenico Group tot stand
zullen brengen.”
Over Ogone:
Ogone is een leidende internationale Payment Service Provider. Wereldwijd vertrouwen meer dan 42.000
bedrijven in ruim 70 verschillende landen op Ogone voor het beheren, innen en beveiligen van hun online en
mobiele betalingen. Ogone helpt zowel binnenlandse als grensoverschrijdende verkopen te bevorderen en de
checkout-conversie te verhogen.

Ogone ontwikkelt steeds nieuwe vormen van betaling inspelend op de veranderende wensen van
consumenten. Ogone is via gecertificeerde connecties aangesloten bij meer dan 200 verschillende banken en
acquirers en is daardoor in staat meer dan 80 internationale, lokale en alternatieve betaalmethodes in Europa,
Azië, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten aan te bieden. Ogone heeft een
gecertificeerde Europese e-money licentie via haar dochteronderneming Tunz.com en biedt daarmee een ‘plug
and play’ virtuele portemonnee aan webwinkeliers zonder dat ze een buitenlandse rekening moeten openen of
een contract moeten ondertekenen met een derde partij.
Ogone is onderdeel van de Ingenico Group, wereldwijd aanbieder van betaaloplossingen voor de verwerking
van zowel online als offline betalingen op het point-of-sale. Ogones hoofdkantoor staat in België, daarnaast
kent het bedrijf lokale vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten en India.
Belangrijke ondernemingen die Ogone voor hun betaalverkeer gebruiken, zijn onder andere Tui, Thomas Cook,
Halfords, Just Eat, Bose, Opodo, Club Med, DHL International, Viking Direct/Office Depot, Thalys International,
Misco en Center Parcs. Meer informatie over Ogone Payment Services: www.ogone.be
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