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PROTECTION UNIT KOESTERT GROTE AMBITIES
EN KRIJGT EEN NIEUWE CEO
Saint-Georges-sur-Meuse, dinsdag 16 november 2021 – Protection UNIT, de grootste uitdager
op de bewakingsmarkt en de belangrijkste onderneming met Belgisch kapitaal in deze sector
kondigt de komst aan van Nicolas De Angelis als nieuwe CEO Belux.
Sinds meerdere jaren tekent Protection UNIT een forse groei op. Met zijn 1.600 medewerkers en
meer dan 1.000 actieve klanten mikt Protection Unit nu op een recordomzet van 100 miljoen euro.
De onderneming heeft de ambitie om de geografische expansie verder te zetten, zowel in Vlaanderen
als in het buitenland, en in sectoren waar het al talrijke successen heeft geboekt zoals de luchthaven-,
de ziekenhuis- en de scholensector. Daarnaast rollen we nieuwe werkterreinen uit, zoals bewaking
op afstand of het gebruik van drones.
De eerste prioriteit is de onmiddellijke aanwerving van 300 medewerkers in Wallonië,
Brussel, Vlaanderen en Luxemburg om deze groei te ondersteunen en te voldoen aan de strenge
kwaliteitscriteria waarvoor de onderneming bekend staat. De onderneming blijft ook investeren in
de permanente opleiding van haar medewerkers en in onderzoek naar nieuwe technologieën, ten
dienste van haar klanten.
Om deze talrijke nieuwe uitdagingen aan te gaan, heeft de Raad van bestuur besloten om Nicolas
De Angelis te benoemen tot CEO Belux. Nicolas De Angelis, die voordien CFO en Deputy-CEO van
Protection UNIT was, zal zijn ervaring en strategische visie inbrengen in het bedrijf om de groei
ervan te begeleiden en tegelijk de structurering ervan te verzekeren na de talrijke overnames
van de voorbije jaren. De Raad van bestuur benadrukt: «Met zijn voorbeeldige staat van dienst en
ruime ervaring beschikt Nicolas De Angelis over alle vereiste kwaliteiten om de algemene leiding van de
onderneming op zich te nemen. Zijn grondige kennis van alle bedrijven in onze sector enerzijds en zijn
vermogen om eenheid te brengen anderzijds, maken van hem de ideale CEO om Protection UNIT te leiden
en onze grote ambities waar te maken”.
Nicolas De Angelis volgt in zijn functie Yves Bastin op, voormalig CEO van FACT GROUP (die in
december 2019 tot de Protection Unit is toegetreden) en aan Samuel Di Giovanni, de oprichter van
het bedrijf, die zich voortaan uitsluitend zal wijden aan de internationale ontwikkeling van de groep
met als hoofddoel een aanwezigheid op de Franse markt.
Nicolas De Angelis zei naar aanleiding van zijn benoeming: “Het ondersteunen van onze groei en het
integreren van onze overnames zullen mijn belangrijkste prioriteiten zijn. Dit zal gebeuren met behoud
van onze Waalse roots en ons 100% Belgische DNA. Protection Unit is een familiebedrijf dat mensen en
kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel draagt. Dit maakt deel uit van onze waarden en ik wil
dat de ervaring van onze ‘agenten’ hetzelfde blijft, ondanks de groei. Ik maak me met name zorgen over
de aanwervingen voor duurzame jobs, het welzijn van onze medewerkers en onze dagelijkse impact op
het milieu”.
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OVER PROTECTION UNIT
Protection Unit is een 100% Belgisch bewakingsbedrijf met 20 jaar ervaring. Het bedrijf, leider in Franstalig België, telt momenteel 1.600 medewerkers en meer dan 1.000 actieve klanten in België en Luxemburg. Tot de bekendste klanten behoren de luchthavens van Luik en Charleroi, de Grote Prijs Formule 1
van Spa, CFL’S, de stad Brussel, Standard Luik, Royal Antwerp, RSC Anderlecht, Cora, NLMK, ULB, UCL
of de Brussels Motor Show om er maar enkele te noemen.

OVER NICOLAS DE ANGELIS
Nicolas De Angelis is geboren in 1984 en behaalde een masterdiploma in financiën aan de HEC
en een bijkomend masterdiploma in ondernemerschap. Hij begon zijn loopbaan als CFO van een
textielbedrijf en vervolgens van een levensmiddelenbedrijf. In 2017 trad hij in dienst bij de Protection
Unit Group als CFO. Nicolas De Angelis is gehuwd en heeft twee kinderen.
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