
 

 

O Grupo Onet anuncia a perda de Elisabeth Coquet-Reinier 
 

 

 

 Marselha, 13 de janeiro de 2023 -  É com profunda emoção que o Grupo Onet anuncia a 
perda de Elisabeth Coquet-Reinier, falecida nesta manhã após uma longa doença, contra a 
qual ela lutou com uma força admirável. 
 
Presidente do Conselho de Administração da Holding Reinier, Presidente do Conselho Fiscal 
e do Comitê de Desenvolvimento Responsável da Onet SA e Presidente da Fundação Onet, 
ela marcou profundamente a história da sua empresa, dedicando a ela toda a sua carreira e 
transmitindo-lhe os seus valores humanos tão fortes e sempre vivos. 
 
Nascida em 1953, ela entrou na empresa familiar após terminar os estudos de economia na 
Universidade de Aix-Marseille. Ela representou a sexta geração de dirigentes da empresa. Por 
quase cinco décadas, ela foi passando por todos os escalões da empresa, colocando sua 
energia a serviço do desenvolvimento e crescimento de nossa empresa. Ela transmitiu fortes 
convicções e assumiu compromissos sólidos a favor do desenvolvimento de competências, 
do desenvolvimento sustentável, da imagem da Onet e dos nossos negócios. Ao criar a 
Fundação Onet em 2010 para lutar contra o problema das moradias precárias, ela também 
quis contribuir para uma sociedade mais solidária e compassiva. 
 
Elisabeth Coquet-Reinier também foi uma figura comprometida a serviço da criação de 
oportunidades em seu território, primeiro na UPE13, depois junto à Câmara de Comércio e 
Indústria de Aix-Marseille-Provence, da qual foi Vice-Presidente. 
 
 
 
 



 

 
Por seus compromissos e ações, ela recebeu o reconhecimento da nação, que lhe concedeu 
a comenda de Chevalier de la Légion d'Honneur e da Ordre National du Mérite. 
 
Sua família, assim como todos os funcionários do Grupo Onet, estarão empenhados em 
continuar o seu trabalho, respeitando os valores que ela nos transmitiu. 
 
 
Sobre a Onet 

 

A Onet é  um grupo familiar francês que atua internacionalmente no setor de engenharia e serviços, 

implementando diariamente soluções inovadoras e responsáveis para criar ambientes mais saudáveis, seguros 

e confiáveis. Limpeza, Segurança, Hotelaria, Logística, Serviços Aeroportuários, Engenharia e Serviços Nucleares, 

através de suas diversas atividades, o grupo emprega mais de 68.000 pessoas, obtendo um faturamento de 1,9 

bilhão de euros. 

 

 

 

Contato com a imprensa 
Julie de la Sablière - juliedelasabliere@little-wing.fr - 06 09 48 79 44 
 
 

 


