COMUNICAT DE PRESA
Binningen BL, 18 noiembrie 2019 – Incepand cu 8 ianuarie 2020, William Dujardin, va fi
noul CEO al grupului Ameropa
Domnul Dujardin vine din compania Bunge, lider în sectorul agri-business și alimentar,
unde din ianuarie 2018, a ocupat pozitia de Vicepreședinte al Europei Centrale și de
Nord.
Începând cu 8 ianuarie, domnul Dujardin își va asuma toate responsabilitățile directorului
general al grupului, iar domnul Andreas Zivy va reveni la funcția de președinte al
Ameropa Holding AG.
William Dujardin a comentat: „Sunt încântat și onorat să mă alătur grupului Ameropa, o
impresionantă afacere de familie de peste 70 de ani, cu o istorie lungă de succes în
industria agri business și îngrășăminte. Sunt încântat să lucrez cu numeroși oameni
talentați, dedicați și lideri pe care Ameropa îi are în întreaga lume. Aceasta este o
perioadă interesantă pentru industria noastră, întrucât aceasta se confruntă cu o
revoluție alimentară continuă; și Ameropa este bine pregatita pentru a cuprinde evoluțiile
și provocările care ne așteaptă. Fiabilitatea sa constantă, poziția puternica pe diversele
piețe in care opereaza și performanță solidă continua, califica Ameropa pentru o
dezvoltare continua si durabila. “
În calitate de director executiv experimentat în domeniul agri-business, domnul Dujardin
aduce cu el o înțelegere cuprinzătoare a industriei. Cu un cadru comercial solid, el are un
istoric puternic in optimizarea lanțurilor valorice, in dezvoltarea strategica și de execuție
în industria agri business.
Andreas Zivy, președintele Consiliului de Administrație al Ameropa Holding AG, a
declarat: „Consiliul și acționarii sunt încântați să-l întâmpine pe domnul Dujardin în
Ameropa, ducând astfel frâiele către o generație mai tânără, care va continua să
dezvolte grupul nostru spre inovație, digitalizare și durabilitate .“
William Dujardin (45 de ani, naționalitate franceza) are un master (DESS) în afaceri
internaționale la Université Paris-Dauphine și un MBA la INSEAD. După absolvire, a
lucrat timp de șapte ani la Louis Dreyfus Company ca analist de cercetare și comerciant
de cereale. În 2005, s-a alăturat echipei Bunge unde a ocupat diverse funcții de
conducere, cu o responsabilitate crescândă, inclusiv Director Financiar și Dezvoltare
Strategică, Director General America Latină și Vicepreședinte Food & Ingredients
Europe. Din ianuarie 2018, a fost Vicepreședinte al Europei Centrale și de Nord a
companiei Bunge, lider în sectorul agri-business și alimentar.
Despre Ameropa
Fondată în 1948, Ameropa din Binningen, lângă Basel, este o companie elvețiană de
comerț și producție privată pentru cereale și îngrășăminte. Pentru mai multe informații,
consultați site-ul nostru www.ameropa.com.

