Peter Paul de Vries (13 mei 1967)
Drs. P.P.F. de Vries is sinds 2008 grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8 en heeft
uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen. De heer de Vries studeerde
bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1985-1991). Van oktober 1989 tot en met
oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters, waarvan de laatste
12 jaar als directeur. In die positie heeft hij uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan
op het gebied van beoordeling en monitoring van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance,
investor relations en fusie - en overnames. In deze functie heeft de heer De Vries tevens een
waardevol netwerk opgebouwd in het bedrijfsleven en met name de financiële sector.
De heer De Vries was kernlid van de Commissie Tabaksblat (2003-2004), voorzitter van de
pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2009) en
lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR
(2003-2009). De Vries is lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting CRC en de
Stichting Juliana Kinderziekenhuis. Daarnaast is de heer De Vries lid van de raad van commissarissen
van European Development Corporation Company (EDCC) NV, Games Factory Online en Ceradis.

Gerben Hettinga (1 juli 1977)
Drs. G.P. Hettinga is sinds 2008 bestuurder van Value8. De heer Hettinga heeft in 2001 zijn studie
Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgerond. In
de periode van juni 2001 tot september 2008 is hij werkzaam geweest bij de Vereniging van
Effectenbezitters, laatstelijk als Hoofd Economische Zaken. De heer Hettinga heeft uitgebreide en
relevante ervaring en kennis opgedaan onder meer op het gebied van het analyseren van
beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations, internet en overnamebiedingen.
De heer Hettinga publiceert regelmatig artikelen in het beleggingsblad Effect. Daarnaast is de heer
Hettinga lid van de raad van commissarissen van European Development Corporation Company
(EDCC) NV.

