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Persbericht

Tessenderlo Group benoemt nieuwe CEO voor
Amerikaanse dochteronderneming
Tessenderlo Kerley, Inc. (TKI)
Tessenderlo Group (Euronext: TESB) kondigde vandaag aan dat Steve Azzarello met
onmiddellijke ingang is benoemd tot CEO van Tessenderlo Kerley, Inc. (TKI). Hij neemt deze
functie over van Luc Tack, die Executive President TKI wordt.
Steve Azzarello beschikt over meer dan dertig jaar ervaring inzake algemeen management,
strategische planning, sales & marketing en bedrijfsvoering. De afgelopen drieënhalf jaar
was hij aan de slag als Executive Vice President bij H.J. Baker, Inc., een internationaal
biotechbedrijf dat actief is in de dierengezondheid en -voeding, gewasopbrengsten en
zwavelindustrie. Voordien was hij VP Commercial Development bij Amcol International, een
multinational met belangen in de chemische sector en in de sector van industriële
mineralen.
“Steves ervaring en succesvolle achtergrond in agro, chemie en industriële mineralen zijn
van grote waarde voor TKI. Samen met het Executive team van TKI kijk ik ernaar uit om
bedrijf verder uit te bouwen met hem,” aldus Luc Tack, Executive President TKI en CEO
Tessenderlo Group.
Steve Azzarello behaalde een MBA aan de Kellogg School of Management van
Northwestern University en voltooide in 1982 de bacheloropleiding Chemical Engineering
aan de Michigan Tech University. Hij zal TKI leiden vanuit het hoofdkantoor in Phoenix
(Arizona, VS).
TKI produceert en verkoopt gespecialiseerde chemische oplossingen - zoals meststoffen,
gewasbeschermingsproducten en proceschemicaliën - en diensten wereldwijd aan diverse
markten. TKI beschikt over 11 productievestigingen in Noord-Amerika, naast een uitgebreid
netwerk van terminals.

Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.900 mensen voor de groep. Het
bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in
2015. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van Next 150 en BEL Mid.
Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B:Tes
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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com in de
rubriek ‘News & Media’

