
 

  

Bestuurslid Dr. Hendrik Otto verlaat de raad van bestuur van de WEPA 
groep per 21 november 2022. De raad van bestuur van de WEPA groep 
bestaat vanaf dan uit vijf leden. 

  
Met ingang van 21 november 2022 verlaat Dr. Hendrik Otto de raad van bestuur van de WEPA 

groep met volledige wederzijdse instemming. Dr. Hendrik Otto maakte vanaf februari 2014 deel 

uit van de raad van bestuur, eerst als verantwoordelijke voor Human Resources en Juridische 

Zaken, en vanaf 2016 ook als Chief Operating Officer.  

 

"De afgelopen acht jaar heeft Dr. Otto een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkelingen van 

ons familiebedrijf en hij heeft veel bereikt voor WEPA. Namens de raad van bestuur, de 

eigenaarsfamilie en de raad van toezicht dank ik hem voor zijn zeer succesvolle werk. De 

vriendschappelijke band met de ondernemersfamilie Krengel zal zeker niet ophouden. Wij 

wensen hem het allerbeste voor de toekomst", aldus Martin Krengel, voorzitter van de raad van 

bestuur van de WEPA groep.  

 

Voorzitter van de raad van toezicht, Dr. Hans-Joachim Körber, voegt hieraan toe: "De raad van 

toezicht wil Dr. Otto bedanken voor zijn jarenlange, zeer succesvolle activiteiten voor de WEPA 

groep. Wij wensen hem veel succes en het allerbeste voor zijn toekomst, zowel professioneel 

als privé."  

 

De raad van bestuur van de WEPA groep bestaat vanaf dan uit vijf leden: Martin Krengel (CEO, 

WEPA groep), Ralph Dihlmann (CFO, WEPA groep), Harm Bergmann-Kramer (CTO, WEPA 

groep), Andreas Krengel (CEO, Business Unit Professional en New Business Areas) en Menno 

Oosterhoff (CEO, Business Unit Consumer).  
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Arnsberg, 05 oktober 2022 

Dr. Hendrik Otto verlaat de raad van bestuur van de WEPA groep per 21 

november 2022. 
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WEPA Group 

De WEPA groep is een toekomstgericht Europees familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van duurzaam 

hygiënepapier. WEPA biedt duurzame en innovatieve hygiëneoplossingen die een veilig gevoel van hygiëne leveren en dagelijks 

bijdragen aan het welzijn van miljoenen mensen. Met 4.000 werknemers produceert de WEPA groep hygiëneproducten zoals 

toiletpapier, handdoekpapier, zakdoekjes en servetten op 13 locaties in Europa. WEPA behoort tot de drie grootste Europese 

producenten en is marktleider in de productie van hygiënepapier uit gerecyclede vezels. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 1,3 

miljard euro. In de Consumer-sector is WEPA dé specialist voor de huismerken van de Europese retailers. De bedrijfsunit Professional 

met de merken BlackSatino en Satino by WEPA staat voor duurzame en professionele hygiëneoplossingen die bijvoorbeeld gebruikt 

worden in openbare wasruimtes, de industrie, kantoren of de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van de WEPA groep is gevestigd in 

Arnsberg in Noordrijn-Westfalen. 
 


