CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Carlos TAVARES (dyrektor generalny)

Carlos Tavares zajmował różne stanowiska w Grupie Renault w latach 1981-2004, zanim dołączył
do Grupy Nissan.
W latach 1981-2004 zajmował liczne stanowiska w Renault Group, zanim dołączył do Nissan
Group.
W 2009 roku Carlos Tavares został mianowany wiceprezesem wykonawczym, przewodniczącym
Management Committee Americas i prezesem Nissana na Amerykę Północną, a następnie objął
funkcję dyrektora operacyjnego Nissana, którą pełnił do 2013 roku.
Dołączył do zarządu PSA 1 stycznia 2014 roku, a 31 marca 2014 roku został powołany na
stanowisko prezesa zarządu PSA. Carlos Tavares jest również członkiem zarządu Airbus Holding
S.A. oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).
Carlos Tavares został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Stellantis ze skutkiem od dnia 17
stycznia 2021 r. i dyrektorem generalnym w dn. 17 stycznia 2021 r.
Urodzony w Portugalii Carlos Tavares jest absolwentem École Centrale de Paris.
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HEAD OF AMERICAS

Mike MANLEY
Michael Manley posiada ogromne doświadczenie we wszystkich aspektach globalnej działalności
biznesowej obejmujących strategię, rozwoju biznesu, handel, marki, planowanie produktów i działania
operacyjne. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej branży motoryzacyjnej,
Manley dołączył do grupy DaimlerChrysler w 2000 r., pełniąc funkcję dyrektora ds. rozwoju sieci
(Wielka Brytania).
Od grudnia 2008 r. był odpowiedzialny za planowanie produktów i wszystkie działania sprzedażowe
poza Ameryką Północną. Następnie był wiceprezesem wykonawczym ds. sprzedaży
międzynarodowej i globalnego planowania produktów.
Manley był dyrektorem zarządzającym w zakresie międzynarodowych działalności Chrysler Group na
rynkach poza Ameryką Północną, odpowiedzialnym za wdrażanie umów o współpracy w zakresie
dystrybucji produktów Chrysler Group poprzez międzynarodową sieć dealerską Fiata.
Manley był także dyrektorem marki Jeep, dyrektorem marki Ram i dyrektorem operacyjnym w
regionie APAC, a także członkiem Rady Wykonawczej Grupy FCA. W lipcu 2018 roku, został
mianowany Dyrektorem Generalnym Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Manley posiada tytuł Master of Business Administration uzyskany w Ashridge Management College
(Ashridge, Anglia) oraz tytuł Bachelor of Science in Engineering uzyskany na Southbank University
(Londyn).
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GLOBALCORPORATE OFFICE

Silvia VERNETTI
Silvia Vernetti posiada doświadczenie w zakresie planowania strategicznego, rozwoju biznesu oraz
zarządzania finansami. Pełniła funkcje konsultanta w Bain & Company (Włochy) i Andersen
Consulting, zanim w 2004 roku dołączyła do FCA, gdzie była odpowiedzialna za rozwój biznesu i
koordynację wspólnych przedsięwzięć dla Fidis, jednostki Consumer Finance Grupy.
Vernetti była również dyrektorem rozwoju biznesu dla regionu EMEA i dyrektorem FCA Serbia.
Kierowała również działem Fiat Group Auto Alliances Management & Strategic Planning, gdzie
zarządzała aliansami strategicznymi z kluczowymi partnerami przemysłowymi.
W marcu 2018 roku została mianowana na stanowisko Global Head of Jeep Finance.
Vernetti posiada tytuł magistra inżynierii uzyskany na Politechnice Katalońskiej (Barcelona).
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CHIEF PERFORMANCE OFFICER

Emmanuel DELAY

Emmanuel Delay zbudował międzynarodową karierę w zakresie zarządzania, finansów i strategii,
posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej oraz zajmując kierownicze
stanowiska w innych sektorach przemysłu. Prowadził globalne projekty i zespoły w Azji, Europie i
Stanach Zjednoczonych.
Po rozpoczęciu kariery w Société Générale i General Electric w Londynie, Emmanuel Delay
spędził siedem lat w Booz & Co., najpierw w Paryżu, a następnie w Chicago, prowadząc projekty
strategiczne i transformacyjne dla globalnych klientów z branży motoryzacyjnej. W 2002 roku
dołączył do Nissana w Tokio.
Zajmował tam ważne stanowisk, m.in. był dyrektorem finansowym za zagraniczne rynki, w 2006
roku został mianowany wiceprezesem korporacyjnym odpowiedzialnym za planowanie finansowe i
księgowość Grupy Nissan. W 2010 roku wrócił do Europy jako starszy wiceprezes ds. administracji
i finansów w Nissan Europe.
Emmanuel Delay dołączył do Royal Philips w Amsterdamie w 2012 roku na stanowisku
wiceprezesa ds. finansów i kontrolera grupy. W 2014 roku, dołączył do Groupe PSA jako
wiceprezes wykonawczy, dyrektor regionu Indii i Pacyfiku oraz członek Globalnego Komitetu
Wykonawczego. W Indiach opracował i wdrożył strategię wejścia Grupy PSA i ekosystem, tworząc
dwie spółki joint venture z lokalnym partnerem w zakresie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
W 2020 roku, do regionu Indii i Pacyfiku dodano operacje w Azji Południowo-Wschodniej.
Emmanuel Delay jest absolwentem ESCP Business School i posiada tytuł MBA uzyskany w
INSEAD we Francji.France
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CHIEF SOFTWARE OFFICER

Yves BONNEFONT
Yves Bonnefont rozwijał swoją karierę zajmując strategiczne stanowiskach w branży
motoryzacyjnej i zaawansowanych technologii. Zanim dołączył do McKinsey, Yves pracował w
PSA, gdzie zajmował się produkcją i zarządzaniem projektami. W latach 2001 - 2011 Yves
Bonnefont był partnerem w McKinsey.
Obsługiwał klientów z branży motoryzacyjnej oraz globalnych klientów high-tech, koncentrując się
na rozwoju produktów na 3 kontynentach.
W 2012 roku dołączył do Groupe PSA jako wiceprezes wykonawczy ds. strategii korporacyjnej.
Na tym stanowisku brał udział w tworzeniu planu zmian w PSA, opracowując m.in. strategię
różnicowania marek oraz stworzył jednostkę biznesową Connected Vehicle, którą kierował aż do
powstania marki Free2Move w 2016 roku.
Ponadto, w 2013 roku został zastępcą dyrektora generalnego Citroëna odpowiedzialnym za linię
produktów DS. Od 2014 roku, zajmował się tworzeniem marki premium PSA, pełniąc funkcję
pierwszego prezesa marki DS Automobiles. W styczniu 2020 roku został wiceprezesem
wykonawczym odpowiedzialnym za rozwój marek High End w kontekście przygotowań do fuzji.
Jest absolwentem Ecole Centrale Paris, którą ukończył w 1993 roku.
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CHIEF AFFILIATES OFFICER(SALESFINANCE, USED CARS, PARTS AND SERVICE,RETAILNETWORK)

Philippe de ROVIRA
Philippe de Rovira dołączył do Groupe PSA w 1998 roku; zajmował liczne stanowiska w Corporate
& Manufacturing Finance, zanim został kontrolerem finansowym w fabrykach w Madrycie i Poissy.
W 2009 roku został Dyrektorem Finansowym na region Ameryka Łacińska, a w 2012 Kontrolerem
Pionu Sprzedaży PSA.
W 2013 roku został mianowany Starszym Wiceprezesem i był odpowiedzialny za liczne funkcje
pionu sprzedaży PSA, w tym sprzedaż B2B i samochody używane, rozwój sieci i jakość usług, CRM
& Digital, logistykę outbound oraz zarządzanie przepływem samochodów (planowanie sprzedaży i
operacji). W 2015 roku objął funkcję Kontrolera Grupy.
W 2017 roku, po przejęciu przez PSA, dołączył do Opla Vauxhalla jako dyrektor finansowy i członek
zarządu Opel Vauxhall. W 2018 roku został powołany na stanowisko dyrektora finansowego Grupy
w charakterze wiceprezesa wykonawczego Grupy oraz członka Globalnego Komitetu
Wykonawczego. Od 2018 roku kieruje również Jednostką Biznesową Samochody Używane.
Philippe de Rovira jest absolwentem ESSEC Business School z siedzibą w Paryżu.
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CHIEF OPERATING OFFICER, NORTH AMERICA

Mark STEWART
Mark Stewart posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu operacjami globalnymi, takimi jak
zaopatrzenie, produkcją, rozwoju biznesu i inżynierii. Pierwsze lata swojej kariery spędził w sektorze
produkcji w TRW Inc., a następnie w Tower Automotive, Inc., gdzie pełnił funkcję dyrektora
operacyjnego i wiceprezesa wykonawczego. Stewart pracował w USA, Belgii, Niemczech i Chinach i
posiada bogate doświadczenie w dziedzinie produkcji, jakości i inżynierii.
Od 2006 roku, Stewart zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w TRW, a od 2015 roku
pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora operacyjnego (COO) w ZF TRW Automotive.
W 2017 r., Mark Stewart został wiceprezesem ds. operacyjnych w firmie Amazon Gdzie był lead
executive , gdzie zajmował się wsparciem logistycznym klienta w 200 placówkach operacyjnych w
Ameryce Północnej.
Na tym stanowisku był również odpowiedzialny za nadzór nad operacjami, zaopatrzeniem,
konstrukcją i inżynierią, koordynując zespoły zajmujące się automatyzacją, sztuczną inteligencją
oraz zaawansowaną robotyką i transportem.
W grudniu 2018 r., Mark Stewart został dyrektorem operacyjnym FCA na region Ameryki Północnej
i członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC).
Posiada tytuł licencjata inżynierii zdobyty na Uniwersytetu Vanderbilt (Nashville, Tennessee) oraz
tytuł magistra w dziedzinie administracji przedsiębiorstwa zdobyty na Uniwersytecie Tennessee
(Knoxville, Tennessee).
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CHIEF OPERATING OFFICER, LATIN AMERICA

Antonio FILOSA
Antonio Filosa ma ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania operacjami produkcyjnymi i
zakupami, a także ogólnego zarządzania biznesem i strategią. W 1999 roku dołączył do Grupy
Fiat, gdzie był odpowiedzialny za dział Purchasing dla regionu Ameryki Łacińskiej.
Od tamtej pory, Filosa zajmował w FCA szereg stanowisk wiążących się z coraz większą
odpowiedzialnością, m.in. pełnił funkcję kierownika zakładu Betim. Filosa był również dyrektorem
rynku argentyńskiego oraz dyrektorem marek Alfa Romeo i Maserati na region Ameryki Łacińskiej,
zajmując te stanowiska odpowiednio od 2016 i 2018 roku.
W marcu 2018 roku objął stanowisko dyrektora operacyjnego na region Ameryki Łacińskiej i został
członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC).
Filosa posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany na Politechnice Mediolańskiej (Włochy).
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CHIEF OPERATING OFFICER, INDIA & ASIA PACIFIC

Carl SMILEY
Carl Smiley posiada bogate, globalne doświadczenie w zarządzaniu produkcją, zakupami i
działalnością operacyjną. Smiley rozpoczął karierę w General Motors, pracując w działach jakości,
zakupów, zarządzania produkcją i jakości dostawców w Stanach Zjednoczonych, Chinach i
Meksyku.
Od 2006 r., pełnił szereg ważnych funkcji w grupie Magna Steyr, w tym dyrektora wykonawczego
ds. Zakupów - Magna Powertrain / Magna International (Azja i Pacyfik); wiceprezesa ds. operacji i
zakupów - Magna Powertrain (Azja) oraz prezesa i członka zarządu - Magna Steyr (Azja). od 2012
roku, Smiley był starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym TE Connectivity na region Azji i
Pacyfiku.
W styczniu 2019 r,. Carl Smiley został mianowany dyrektorem ds. zakupów i łańcucha dostaw oraz
członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC) FCA.
Posiada tytuł licencjata uzyskany w Alma College (Alma, Michigan) oraz tytuł magistra zarządzania
ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego biznesu i finansów uzyskany na Regent
University (Virginia Beach, VirginiaVirginia).
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INDIA & ASIA PACIFICREGION,IN CHARGE OF ASEAN

Christophe MUSY

Christophe Musy zbudował całą swoją ścieżkę kariery w dziedzinie handlu, zajmując liczne
stanowiska zarówno w centrali, jak i na różnych rynkach. Pełnił funkcje w strukturach krajowych,
regionalnych i pomocniczych. W 1990 roku dołączył do Grupy PSA, zajmując stanowiska związane
z marketingiem marki Citroën we Francji. Następnie przeniósł się do działu sprzedaży Citroën
Europe.
W 1997 r. został wiceprezesem i dyrektorem importerów europejskich, a w 2000 r. dyrektorem
marki Citroën na rynkach Belgia i Luxemburg. W latach 2003-2006 był zastępcą dyrektora na
Europę odpowiedzialnym za wszystkie rynki z wyjątkiem G5. W 2007 roku został mianowany
starszym wiceprezesem, dyrektorem marki Citroën w Niemczech, a w 2009 roku dyrektorem marki
Citroën na Europę Północną obejmującą następujące rynki: Niemcy, Wielka Brytania, kraje
Beneluksu i Skandynawia.
W 2012 roku dołączył do nowo utworzonego działu sprzedaży PSA Europe, rozszerzając zakres
swojej pracy o operacje Peugeot i Citroën w krajach Europy Północnej i Wschodniej, zajmując się
rynkami i importerami. Pod koniec 2012 roku został dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w
Dongfeng Peugeot i Dongfeng Citroën w Chinach, Wuhan. Na początku 2014 r. zajmował się
projektem przeniesienia do DPCA operacji PSA Asean.
Od października 2014 roku do chwili obecnej pełnił funkcję Dyrektora Części Zamiennych i Obsługi
Serwisowej w Grupie PSA. Rozwinął działalność posprzedażną i biznes części zamiennych na
całym świecie, zajmując się ofertą wielomarkowych części online lub gospodarką o obiegu
zamkniętym. Christophe Musy uzyskał tytuł magistra na ESSEC Business School we Francji, a
także tytuł licencjata na kierunku prawo na Paris Assas University we Francji.

2021/01/19

Communication Department

CHIEF OPERATING OFFICER, ENLARGED EUROPE

Maxime PICAT
Maxime Picat dołączył do grupy PSA w 1998 roku i posiada bogate doświadczenie w branży;
zajmował liczne stanowiska w sektorze produkcji w Mulhouse, był kierownikiem produkcji w
zakładzie Grupy w Sochaux, a w 2007 roku został dyrektorem zarządzającym zakładu
produkcyjnego w Wuhan w Chinach.
W 2011 roku został mianowany dyrektorem zarządzającym DongFeng Peugeot Citroën
Automobiles (DPCA) w Chinach, a wcześniej, w latach 2008 - styczeń 2011, pełnił funkcję zastępcy
dyrektora zarządzającego.
W 2012 roku został mianowany dyrektorem generalnym marki Peugeot.
Od 2016 roku, pełni funkcję wiceprezesa wykonawczego na Europę i członka zarządu.
Maxime Picat jest inżynierem budownictwa lądowego, absolwentem Ecole des Mines w Paryżu.
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DEPUTYCHIEF OPERATING OFFICER, ENLARGED EUROPE

Davide MELE
Davide Mele posiada doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, audytu, finansów i operacji
biznesowych. Dołączył do Grupy Fiat jako starszy audytor w Fiat Revi S.r.l. w 2001 r., a następnie
zajmował liczne stanowiska, m.in. kontrolera finansowego w spółce Fiat Auto-Ford.
Davide Mele pełnił szereg funkcji kontrolnych wiążących się ze zwiększoną odpowiedzialnością w
ramach działu finansowego, zanim został zastępcą dyrektora operacyjnego na region LATAM,
kontrolerem - Group Passenger Cars, dyrektorem finansowym na region LATAM, dyrektorem ds.
rozwoju biznesowego na region LATAM, dyrektorem działu planowania finansowego i analiz Grupy
oraz Group Platform Finance i CapEx.
W kwietniu 2018 roku został zastępcą dyrektora ds. operacyjnych na region EMEA.
Davide Mele jest absolwentem Politechniki w Turynie (Włochy) i posiada tytuł inżyniera.
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ENLARGEDEUROPE,IN CHARGE OF EURASIA

Xavier DUCHEMIN
Xavier Duchemin ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w sprzedaży i marketingu. Swoją
karierę w Citroenie rozpoczął w 1991 roku. Xavier Duchemin pełnił funkcję dyrektora
zarządzającego w Citroen Austria w latach 2003-2005 oraz w Citroen UK w latach 2005-2008.
W latach 2009-2012 był dyrektorem marketingu marki Citroen.
W 2009 roku, Xavier Duchemin wprowadzał na rynek DS. W latach 2012-2017 był dyrektorem
zarządzającym Peugeot France.
In 2017 until march 2018 Xavier Duchemin was in charge of PSA Retail in Europe : He joined Opel
Vauxhall in March 2018 as Senior Vice President for Marketing and Sales . Xavier Duchemin is a
graduate of HEC Ecole des Hautes Commerciales de Paris.
Od 2017 do marca 2018 Xavier Duchemin był odpowiedzialny za sprzedaż detaliczną PSA w
Europie: w marcu 2018 r. dołączył do Opla Vauxhall na stanowisku starszego wiceprezesa ds.
marketingu i sprzedaży.
Xavier Duchemin jest absolwentem paryskiej szkoły biznesowej HEC (Ecole des Hautes
Commerciales de Paris).
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CHIEF OPERATING OFFICER, MIDDLEEAST & AFRICA

Samir CHERFAN
Samir Cherfan posiada bogate doświadczenie w całym łańcuchu wartości w przemyśle
motoryzacyjnym, obejmującym badania i rozwój, produkcję, zarządzanie produktami i programami
oraz sprzedaż i marketing dla różnych grup motoryzacyjnych. Karierę w Grupie Renault rozpoczął w
1992 roku.
W ciągu pierwszych 11 lat zajmował szereg stanowisk kierowniczych w dziale badań, inżynierii oraz
rozwoju i produkcji modułów. Następnie dołączył do działu zarządzania programami, w którym
pracował 7 lat, będąc m.in. dyrektorem programowym modeli midrange przeznaczonych na rynki
międzynarodowe.
W 2010 r., przeszedł na pierwszą linię frontu, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego sieci
detalicznej we wschodnim Paryżu w Renault Retail Group. W 2012 roku dołączył do Grupy Nissan
na Bliskim Wschodzie jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, a rok później objął stanowisko
dyrektora zarządzającego.
W 2017 roku dołączył do Groupe PSA jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu na region
Bliskiego Wschodu i Afryki (MEA).
W 2019 roku został mianowany dyrektorem na region MEA i wiceprezesem wykonawczym. Samir
Cherfan jest również dyrektorem zespołu wielofunkcyjnego ds. redukcji różnorodności przemysłowej
i handlowej.
Samir Cherfan jest inżynierem, absolwentem Polytech Sorbonne w Paryżu.
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CHIEF OPERATING OFFICER, CHINA (INTERIM, IN CHARGE OF DPCA)

GrégoireOLIVIER
Grégoire OLIVIER dołączył do PSA w 2006 r., a wcześniej przez dwadzieścia lat pełnił różne
funkcje operacyjne w sektorze przemysłowym.
Zaczynał jako urzędnik we francuskim Ministerstwie Przemysłu w 1984 r., a następnie w 1990 r.
został mianowany doradcą premiera ds. przemysłu i środowiska.
W latach 1992-1998 pracował w Pechiney, najpierw jako dyrektor generalny Aluminium of Greece,
później w 1995 roku został dyrektorem zakładu w Chicago, a następnie wiceprezesem American
National Can.
W latach 1998-2000 był dyrektorem Wydziału Elektroniki, a następnie dyrektorem generalnym
producenta akumulatorów SAFT. W 2001 roku został prezesem firmy elektronicznej SAGEM, która
w 2006 r. zmieniła nazwę na SAFRAN.
Grégoire OLIVIER dołączył do PSA w 2006 roku, obejmując stanowisko dyrektora generalnego
FAURECIA. W 2007 r., został członkiem Komitetu Wykonawczego PSA pełniąc funkcję
wiceprezesa ds. programów i strategii, a w 2010 r. przeniósł się do Chin, gdzie został starszym
wiceprezesem ds. Chin i Azji Południowo-Wschodniej.
Powrócił w 2016 roku na stanowisku starszego wiceprezesa Mobility Services, w 2018 r. został
sekretarzem generalnym, od kwietnia 2020 roku nadzorując również operacje na rynku chińskim.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, JEEP

Christian MEUNIER
Christian Meunier ma w swoim dorobku doświadczenie zawodowe zdobyte w działach sprzedaży,
marketingu i operacji biznesowych w branży motoryzacyjnej. Karierę rozpoczął w Ford Motor Co. we
Francji, gdzie zajmował kluczowe stanowiska w dziale sprzedaży i marketingu marek Ford, Land
Rover, a później w Mercedes-Benz w Europie i USA.
Od 2002 r., Meunier pracował w Nissanie, zajmując szereg stanowisk wiążących się z coraz większą
odpowiedzialnością, był m.in. wiceprezesem działu Infiniti ds. globalnej sprzedaży, marketingu i
operacji; starszym wiceprezesem ds. sprzedaży, marketingu i operacji Nissan North America; prezes
Nissan Kanada i prezesem Nissan Kanada i Brazylia.
Pełnił funkcję prezesa i globalnego dyrektora Infiniti Motor Co. Ltd., marki luksusowych samochodów
Nissan Motor Co. W maju 2019 r., Meunier został globalnym prezesem marki Jeep i członkiem Rady
Wykonawczej Grupy (GEC).
Na swoim stanowisku, Christian Meunier jest odpowiedzialny za rozwój i ekspansję marki Jeep na
rynkach światowych.
Posiada tytuł magistra uzyskany w Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)
Business School (Lille, Francja).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DODGE & CHRYSLER (INTERIM)

Timothy KUNISKIS
Tim Kuniskis ma bogate doświadczenie w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania marką i
operacji biznesowych. W 1992 roku dołączył do Chrysler Corporation, zajmując liczne kluczowe
stanowiska wiążące się z coraz większą odpowiedzialnością w business center operations i
marketingu.
Wcześniej pełnił funkcję dyrektora marki Jeep w Ameryce Północnej i dyrektora marki Maserati,
prezesa i dyrektora generalnego marek Dodge i SRT, FCA na rynku północnoamerykańskim i
dyrektora marki Fiat na Amerykę Północną.
W lutym 2018 r., Tim Kuniskis został globalnym dyrektorem marki Alfa Romeo, a czerwcu 2019 roku
objął stanowisko dyrektora działu samochodów osobowych w Ameryce Północnej.
Od października 2015 r., jest członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC). Ponadto, w GEC
Kuniskis reprezentuje również marki Chrysler i Dodge.
Posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji przedsiębiorstw uzyskany na State University of
New York (Albany, Nowy Jork).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, RAM

Mike KOVAL

Mike Koval Jr. posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu sprzedaży, łańcucha dostaw,
marketingu i operacji biznesowych.
Koval dołączył do grupy w 2002 roku i od tamtej pory zajmował liczne stanowiska wiążące się z
coraz większą odpowiedzialnością w działach sprzedaży, brandu i zakupów. W 2016 roku został
dyrektorem operacyjnym marki Ram Brand, zajmując się optymalizacją media mix oraz strategiami
cenowymi.
W czerwcu 2020 roku objął stanowisko dyrektora marki Ram, FCA - Ameryka Północna. Na tym
stanowisku odpowiada za sprzedaż i działania marketingowe marki Ram w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Koval jest odpowiedzialny również za międzynarodowe operacje w zakresie sprzedaży i
marketingu marki Ram. Koval posiada tytuł licencjata w dziedzinie administracji przedsiębiorstw
uzyskany na Central Michigan University (Mount Pleasant, Michigan).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CITROEN

Vincent COBEE

Vincent Cobée posiada bogate międzynarodowe doświadczenie zdobyte na strategicznych
stanowiskach w Europie, Ameryce Północnej i Azji w branży budowlanej i motoryzacyjnej. Swoją
karierę rozpoczął we francuskim Państwowym Departamencie Robót Publicznych, a następnie
wybrał międzynarodową ścieżkę i w 1996 roku dołączył do Egis Projects.
W 1996 roku przeniósł się do Kanady, zostając Project Managerem, a następnie w 1997 r. na
Filipiny, gdzie awansował na stanowisko dyrektora projektu Manila North Tollways.
Jego kariera w branży motoryzacyjnej rozpoczęła się w 2002 roku, kiedy dołączył do Nissan Motor
Corporation w Tokio. Pełnił tam funkcję dyrektora zakupów w Nissan Europe (2005), a następnie
dyrektora programowego Nissan w Japonii (2008), gdzie kierował rozwojem i wprowadzeniem na
rynek rodziny global entry vehicles.
W 2010 roku, objął stanowisko dyrektora globalnego marki Datsun, kierując wprowadzaniem i
wdrażaniem marki do 2017 r. Następnie dołączył do Mitsubishi Motors Corporation na stanowisku
Executive Planning Officer, będąc odpowiedzialnym za strategię produktu, markę, a także produkty i
programy.
W 2019 roku, dołączył do grupy PSA, a w styczniu 2020 r. objął stanowisko dyrektora generalnego
marki Citroën i został członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego, z zadaniem wprowadzenia
marki na ścieżkę globalnego zrównoważonego wzrostu.
Vincent Cobée jest absolwentem Ecole Polytechnique (1990) i posiada tytuł magistra inżynierii
lądowej uzyskany na Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (1993).
Posiada także dyplom MBA uzyskany w Harvard Business School (2002).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FIAT & ABARTHAND GLOBALCHIEF MARKETING OFFICER

Olivier FRANCOIS

Olivier François posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie operacji biznesowych,
sprzedaży i marketingu, w tym rozwoju marki i strategii. Zanim, w 2005 roku François dołączył do
Fiata, zajmował wiążące się z dużą odpowiedzialnością stanowiska w Citroënie.
We wrześniu 2005 roku objął stanowisko dyrektora generalnego marki Lancia w Fiat Group
Automobiles.
W celu zwiększenia efektywności marki FCA i osiągnięcia dalszych synergii wewnątrz grupy, od
stycznia 2009 r. do marca 2013 r. Olivier François był dyrektorem Brand Marketing
Communication odpowiedzialnym za koordynację działań komunikacyjnych dla wszystkich marek.
W październiku 2009 roku, François został prezesem i dyrektorem generalnym marki Chrysler,
Chrysler Group LLC. Dołączył do firmy przechodząc z Fiat Group Automobiles, gdzie był
prezesem i dyrektorem generalnym marki Lancia.
Był również głównym dyrektorem marketingu w Chrysler Group, odpowiedzialnym za strategie
marketingowe, rozwój marki i reklamę marek grupy Chrysler Group i Fiat Group Automobiles. 1
września 2011 r., Olivier François objął stanowisko dyrektora marki Fiat i dyrektora marketingu i
został członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC)
Olivier François posiada tytuł magistra ekonomii, finansów i marketingu uzyskany na
Uniwersytecie Dauphine (Paryż) oraz dyplom IEP (Institute des Sciences Politiques) (Paryż).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, OPEL & VAUXHALL

Michael LOHSCHELLER
Przez ponad 20 lat pracy dla firm takich jak Daimler, Mitsubishi Motors i Volkswagen, Michael
Lohscheller pełnił szereg ważnych funkcji biznesowych w obszarach finanse, IT, marketing i
sprzedaż, zakupy i logistyka. Stał na czele bogatego w tradycje producenta samochodów marki
Opel. Zanim, we wrześniu 2012 r. dołączył do Opla, Michael Lohscheller był wiceprezesem
wykonawczym i dyrektorem finansowym w Volkswagen Group of America, przyczyniając się do
rozwoju i istotnego wzrostu zysków grupy.
Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego Opel Automobile GmbH był odpowiedzialny za
dział finansowy. Od czerwca 2017 r. Michael Lohscheller jest dyrektorem generalnym (CEO) firmy
Opel Automobile GmbH. W lipcu 2019 roku Lohscheller został powołany przez Radę Nadzorczą
Grupy do Zarządu Groupe PSA ze skutkiem od 1 września 2019 roku. Ponadto, jest odpowiedzialny
za działalność wszystkich marek Grupy PSA w Eurazji, w tym w Rosji.
Pochodzący z Niemiec, Michael Lohscheller studiował na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w
Osnabrücku oraz na Uniwersytecie w Barcelonie. W 1992 roku uzyskał dyplom z administracji
biznesu. W latach 1993-1996 łączył pracę zawodową ze studiami na kierunku europejskiego
zarządzania marketingowego na Uniwersytecie Brunel w Londynie, gdzie uzyskał tytuł magistra.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, PEUGEOT

Linda JACKSON
Pracując w Wielkiej Brytanii i Francji, Linda Jackson zdobyła bogate doświadczenie w branży,
pełniąc ważne funkcje w obszarze finansów i handlu marek Jaguar, Land Rover i Rover Group,
gdzie pod koniec lat 90. awansowała ze stanowiska regionalnego dyrektora finansowego Rover
Europe na dyrektora finansowego sprzedaży w Europie MG Rover Group, które zajmowała do
końca 2004 roku, zanim w 2005 roku dołączyła do Grupy PSA.
Pierwszą funkcją Lindy w Grupie PSA było objęcie stanowiska dyrektora finansowego Citroën UK,
a następnie Citroën France w latach 2009-2010. W lipcu 2010 roku została dyrektorem
generalnym Citroën UK i Irlandia. W 2014 roku Linda została globalnym dyrektorem generalnym
marki Citroën i członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego PSA. W ciągu 6 lat jako Global
CEO Citroena, od 2014 roku, Linda odnosiła sukcesy w repozycjonowaniu marki, zwiększeniu
sprzedaży i przekształceniu Citroëna w jedną z najbardziej cenionych marek.
W styczniu 2020 roku, Linda została wyznaczona do kierowania rozwojem Mainstream Brand
Portfolio w celu wyjaśnienia i zapewnienia zróżnicowania marek w ramach głównego portfolio
produktów.
Linda Jackson, urodzona w Wielkiej Brytanii, ukończyła studia MBA na Uniwersytecie w Warwick i
swoje doświadczenia zawodowe związała z branżą motoryzacyjną.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ALFA ROMEO

Jean-Philippe IMPARATO
Jean-Philippe Imparato posiada 30-letnie doświadczenie w Grupie PSA, głównie w sprzedaży,
jakości i działalności detalicznej. Po ukończeniu edukacji i odbyciu szkolenia w szkole biznesu
(GEM 1988), pierwsze dziesięć lat spędził pracując na przemian dla Peugeota i Citroena w
działach Field Sales Management we Francji.
W 1998 roku, Jean-Philippe był odpowiedzialny w Citroenie za Mercosur, następnie w 2000 roku
dołączył do centralnego zespołu korporacyjnego odpowiedzialnego za organizację
międzynarodową i audyty w grupie PSA.
W 2003 r. został mianowany wiceprezesem ds. jakości w nowym joint venture DPCA PSADFM w
Wuhan w Chinach. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora ds. jakości dostawców w dziale
zakupów globalnych grupy PSA.
W 2007 roku został starszym wiceprezesem odpowiedzialnym za markę Citroen na rynku włoskim.
Na początku 2010 roku, Jean-Philippe został dyrektorem ds. operacji międzynarodowych Peugeot,
a następnie dyrektorem sprzedaży i marketingu na Europę w 2012 r., a we wrześniu 2013 r. objął
stanowisko dyrektora sieci PSA.
We wrześniu 2016 roku, Jean-Philippe Imparato został wiceprezesem wykonawczym, dyrektorem
generalnym marki Peugeot.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LANCIA

Béatrice FOUCHER

Béatrice Foucher zdobyła solidną i rozległą wiedzę na temat przemysłu samochodowego, dzięki 30
letniemu doświadczeniu w dwóch głównych Grupach, pracując w dziale Jakości, Planowania produkcji,
Programowania, Rozwoju talentów HR i Rozwoju marki.
Dołączyła do Grupy Renault w 1990 roku jako menedżer ds. jakości audytu przeprowadzający
audyty w zakładach, a następnie przeniosła się do działu badań satysfakcji klientów.
To doprowadziło ją do działu Planowania produkcji, gdzie w latach 2007-2012 zajmowała kolejno
stanowiska szefa produktu, dyrektora wyższego szczebla i ostatecznie dyrektora ds. planowania
produkcji. Zarządzała rozwojem 5 marek. W ciągu tych 5 lat, Béatrice Foucher kierowała
wprowadzeniem na rynek międzynarodowy gamy produktów Grupy.
W 2012 roku została wiceprezesem Programu Samochodów Elektrycznych, nadzorując rozwój 4
produktów, dokonując wyborów technologicznych oraz zajmując się planowaniem i
rentownością.
W latach 2015-2019 pełniła funkcję wiceprezesa ds. zarządzania talentami dla Alliance.
W 2019 roku dołączyła do PSA Group jako wiceprezes ds. zarządzania talentami, a wkrótce potem
została mianowana dyrektorem generalnym DS Brand i członkiem Globalnego Komitetu
Wykonawczego.
Po uzyskaniu tytułu magistra inżynierii w zakresie nauk rolniczych w AgroParisTech, Béatrice
Foucher uzyskała tytuł magistra na kierunku Jakość i Audyt w ESCP Business School &
CentraleSupélec we Francji.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LANCIA

Luca NAPOLITANO
Luca Napolitano ma duże doświadczenie w sprzedaży, marketingu i działaniach marki.
Po pracy w dziale sprzedaży Ford Italia, Napolitano w 2000 roku dołączył do Grupy Fiat jako
Business Management Manager we Włoszech i zajmował różne stanowiska zwiększające zakres
jego obowiązków w działach sprzedaży i marketingu w Hiszpanii i we Włoszech.
Kierował kilkoma organizacjami, w tym Business Center Manager w Hiszpanii i Portugalii, działem
sprzedaży flotowej w regionie EMEA oraz mniejszymi rynkami w regionie EMEA.
Wcześniej Napolitano pełnił funkcję szefa rozwoju sieci w regionie EMEA, gdzie ściśle
współpracował z centrami biznesowymi regionów, by zapewnić wydajność sieci dealerskiej.

W 2017 roku Napolitano został mianowany szefem marek Fiat i Abarth w regionie EMEA, a od 2015
roku pełni funkcję szefa marki Fiat w regionie EMEA.
Napolitano posiada tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu w Rzymie (Włochy).
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MASERATI

Davide GRASSO
Davide Grasso ma duże doświadczenie w zarządzaniu działalnością handlową i operacyjną, a także
w globalnym zarządzaniu marką.
Grasso zajmował szereg stanowisk zwiększających zakres jego obowiązków w firmie Nike, w tym
stanowisko dyrektora ds. marketingu. Kierował również zespołami w Europie, obu Amerykach i Azji.
Dołączył do Nike w 2001 roku.
Pełnił również funkcję dyrektora generalnego Converse, Inc., spółki zależnej Nike, Inc., gdzie
stworzył kultową markę z myślą o długoterminowym, zrównoważonym rozwoju.
Grasso został mianowany dyrektorem operacyjnym (COO) Maserati, w którym jest odpowiedzialny
za ogólne wyniki handlowe i finansowe, a jako dyrektor operacyjny napędza sukces operacyjny
marki na wszystkich światowych rynkach. W lipcu 2019 roku został powołany na członka Rady
Wykonawczej Grupy (GEC).
Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Bocconiego w Mediolanie (Włochy) oraz tytuł licencjata w
dziedzinie biznesu i ekonomii Uniwersytetu w Turynie (Włochy).

2021/01/19

Communication Department

BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FREE2MOVE

Brigitte COURTEHOUX
Brigitte Courtehoux budowała swoją karierę, najpierw przez 3 lata w "Electricité de France", a
następnie w przemyśle motoryzacyjnym w PSA Groupe, zajmując się operacjami, projektami, jakością
i biznesem.
Dołączyła do grupy PSA w 1998 roku i zajmowała stanowiska menedżera ds. planowania i
jakości przy projektach różnych samochodów.
W 2006 roku została szefem sztabu dyrektora ds. jakości PSA. W 2008 i 2009 roku była
wiceprezesem Zarządu Światowej Organizacji Kontroli Jakości.
W latach 2010-2013, jako dyrektor Globalnego Projektu, z powodzeniem zarządzała i
wprowadziła Peugeot Crossover "2008" na rynek europejski, latynoamerykański i chiński.
We wrześniu 2013 roku została powołana na stanowisko starszego wiceprezesa, szefa działu
mobilności i usług połączonych. We wrześniu 2016 roku wprowadziła na rynek markę Free2Move.
W 2018 roku została wiceprezesem wykonawczym, członkiem Globalnego Komitetu
Wykonawczego. W 2020 roku jej zakres obowiązków został poszerzony o Business Lab
(nowy inkubator przedsiębiorczości PSA Groupe).
Brigitte Courtehoux posiada dyplom inżyniera z "Institut National Polytechnique de Grenoble" oraz
Executive MBA z HEC Paris Business School.
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BRAND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LEASYSAND HEAD OF FCA BANK

Giacomo CARELLI
Giacomo Carelli ma doświadczenie w zarządzaniu finansami, marketingu, finansach i operacjach
biznesowych.
Dołączył do Grupy Fiat w 1996 roku jako specjalista ds. marketingu produktów dla FGA Capital w
Hiszpanii.
Carelli pracował również w Niemczech i w Polsce jako menedżer projektu oraz jako menedżer
rozwoju produkcji w Wielkiej Brytanii.
Pracował w FCA Bank jako Country Manager Szwajcarii, dyrektor Grupy ds. marketingu i
sprzedaży, Country Manager Grecji oraz menedżer marketingu i sprzedaży w Grecji.
W lipcu 2014 roku Carelli został mianowany dyrektorem generalnym FCA Bank oraz prezesem
zarządu Leasys.
nadżerem

Carelli posiada tytuł Master of Business Administration w dziedzinie marketingu University of
West London (Anglia) oraz tytuł magistra ekonomii i biznesu Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie
(Włochy).
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CHIEF FINANCIAL OFFICER

Richard PALMER

Richard Palmer posiada duże doświadczenie w operacjach biznesowych, jak również we wszystkich
aspektach związanych z finansami, w tym skarbowych i podatkowych.
Palmer pracował jako menedżer ds. finansów dla kilku jednostek biznesowych w General Electric
Oil & Gas. Pierwsze lata swojej kariery zawodowej spędził również w dziale audytu w Price
Waterhouse, a następnie w United Technologies Corporation.
Od momentu dołączenia do Grupy Fiat w 2003 roku, jako dyrektor finansowy (CFO) w Comau
piastował różne stanowiska kierownicze w działach finansowych. W latach 2009-2017 pełnił
funkcję dyrektora finansowego FCA US LLC (dawniej Chrysler Group LLC). Od grudnia 2006 roku
pełnił również funkcję CFO we Fiat Group Automobiles S.p.A., a od czerwca 2005 roku w Iveco.
We wrześniu 2011 roku, Palmer został mianowany dyrektorem finansowym i członkiem Rady
Wykonawczej Grupy (GEC). Na swoim obecnym stanowisku odpowiada za wszystkie działania
finansowe Grupy, w tym kontrolę, kwestie skarbowe i podatkowe.
W lipcu 2018 roku został również mianowany szefem ds. rozwoju biznesu. W kwietniu 2019 roku
został powołany do zarządu Fiat Chrysler Automobiles na stanowisko członka wykonawczego.
Wcześniej pełnił również funkcję dyrektora operacyjnego ds. systemów.
Jest biegłym rewidentem i członkiem ICAEW (Anglia) oraz posiada tytuł Bachelor of Science in
Microbiology Uniwersytetu w Warwick (Anglia). Palmer jest obecnie członkiem zarządu LSC
Communications Inc.
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CHIEF HUMAN RESOURCES & TRANSFORMATION OFFICER

Xavier CHEREAU

Xavier Chéreau zbudował całą swoją ścieżkę kariery w obszarze HR i na przemian zajmował się
pracą w centrali i działalnością operacyjną w różnych miejscach i oddziałach, w tym również w
działach badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i wsparcia.
Dołączył do Groupe PSA w 1994 roku i zajął stanowisko dyrektora ds. zatrudnienia i mobilności na
Europę. Następnie został menedżerem ds. relacji społecznych w zakładzie Poissy we Francji, a
później dyrektorem Instytutu innowacji społecznych i zarządzania Grupy.
W 2006 roku został mianowany wiceprezesem, dyrektorem ds. zasobów ludzkich i stosunków
społecznych w Trémery. W 2009 roku został mianowany starszym wiceprezesem ds. zasobów
ludzkich działu przemysłowego i badawczo-rozwojowego.
W 2010 roku przejął również
odpowiedzialność operacyjną za zasoby testowe działu badań i rozwoju. W latach 2014-2015
zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju zasobów ludzkich, talentów i kadry zarządzającej.
W 2015 roku został mianowany wiceprezesem wykonawczym ds. zasobów ludzkich Grupy i
członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego. Od 2018 roku jest dyrektorem ds. zasobów
ludzkich i transformacji. W skład działu wchodzą: dział cyfryzacji, IT i nieruchomości, a od 2020 roku
także dział Zgodności i Audytu.
Po uzyskaniu tytułu licencjata w dziedzinie zarządzania ekonomią, Xavier Chéreau ukończył studia
magisterskie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Zarządzanie zatrudnieniem i rozwój
społeczny przedsiębiorstw) w "Institut Sciences Politiques de Paris" we Francji.
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CHIEF PLANNINGOFFICER

GiorgioFOSSATI
Giorgio Fossati posiada bogate doświadczenie jako główny radca prawny i sekretarz zarządu
Directorsl.
Fossati pracował na stanowiskach zwiększających zakres jego obowiązków w działach prawnych
Fiat S.p.A. i Iveco S.p.A.
Giorgio Fossati jest głównym radcą prawnym Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), piastując to
stanowisko od 2011 roku. Posiada również tytuł głównego radcy prawnego FCA dla regionu
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Wcześniej pełnił funkcję głównego radcy prawnego we Fiat
Group Automobiles S.p.A.
Obecnie zasiada również w zarządach FCA Italy S.p.A., Teksid S.p.A., Fiat Chrysler Finance
S.p.A., Fidis S.p.A., FCA Partecipazioni S.p.A., Fiat Chrysler Risk Management S.p.A., Abarth &
C. S.p.A., FCA Poland S.A. oraz FCA Group Marketing S.p.A.
Fossati posiada tytuł magistra Wydziału Prawa Uniwersytetu w Turynie (Włochy).
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CHIEF PLANNINGOFFICER

Olivier BOURGES

Olivier BOURGES dołączył do PSA w 2014 roku, zostając sekretarzem generalnym firmy. W 2018
roku został wiceprezesem wykonawczym ds. planowania, odpowiedzialnym za planowanie
korporacyjne (planowanie strategiczne i rozwój biznesu), globalne planowanie produkcji,
zarządzanie programami motoryzacyjnymi i zarządzanie CO2 w firmie. Jest również odpowiedzialny
w ramach Globalnego Komitetu Wykonawczego za działania związane z finansowaniem sprzedaży.
Zanim dołączył do PSA, zajmował kilka stanowisk w Renault, głównie jako specjalista ds. relacji
z inwestorami lub kontroler programów motoryzacyjnych, a następnie jako kontroler
korporacyjny, oraz w Nissanie, będąc odpowiedzialnym za planowanie korporacyjne i
zarządzanie programami motoryzacyjnymi w Ameryce Północnej.
Swoją karierę rozpoczął w Ministerstwie Skarbu Państwa we Francji, gdzie zajmował stanowiska
związane z nadzorem bankowym oraz nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa. Pracował
również w Banku Światowym w Waszyngtonie.
Jest absolwentem Sciences Po w Paryżu i Ecole Nationale d'Administration.
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CHIEF PURCHASING & SUPPLY CHAIN OFFICER

Michelle WEN

Michelle Wen może pochwalić się zdywersyfikowaną karierą i piastowała szereg wyższych stanowisk
kierowniczych w firmach typu blue chip z różnych branż, w tym branży motoryzacyjnej.
Karierę w Thomson Multimedia rozpoczęła w 1994 roku jako kontroler finansowy, przedstawiciel
handlowy i menedżer ds. zakupów.
W latach 1997-2000 pracowała w dziale automotive Grupy Philips, gdzie zajmowała stanowisko
menedżera ds. aliansów strategicznych i starszego kierownika ds. zakupów. W 2000 roku Michelle
dołączyła do koncernu Renault-Nissan najpierw jako Global Supplier Account Manager ds. układów
napędowych, a następnie ds. nadwozi. W 2008 roku została wiceprezesem ds. zaopatrzenia i
rozwoju jakości dostawców w Alstom Transport. W latach 2012-2016 pełniła funkcję wiceprezesa
Grupy ds. zaopatrzenia w Vallourec.
We wrześniu 2017 roku dołączyła do Opla jako wiceprezes ds. zakupów i łańcucha dostaw.
W czerwcu 2018 roku, Michelle Wen została mianowana wiceprezesem wykonawczym ds.
globalnych zakupów i jakości dostawców dla Groupe PSA i została członkiem Globalnego Komitetu
Wykonawczego.
Michelle Wen otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego na American
University w Tajpej, studiowała ekonomię i rachunkowość w London School of Economics i zarządzanie
w INSEAD, zdobyła także tytuł magistra administracji biznesowej w ESCP-EAP w Paryżu.
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CHIEF MANUFACTURING OFFICER

Arnaud DEBOEUF

Arnaud Deboeuf ma doświadczenie w obszarach takich, jak: Inżynieria Procesów, Produkcja, Rozwój
Programów i Zakupy, zdobyte we Francji i w Korei Południowej.
Swoją karierę w Renault rozpoczął w 1993 roku jako inżynier procesu produkcji układów
napędowych i tam zdobył doświadczenie w produkcji. W 2002 roku dołączył do działu zakupów,
aby objąć odpowiedzialność w Renault Samsung Motors (Korea Południowa). Wrócił do Francji,
aby przez 7 lat pracować nad Dacią Duster, a następnie całą gamą produktów Global Access jako
dyrektor programowy. W 2015 roku został mianowany starszym wiceprezesem biura dyrektora
generalnego Renault-Nissan Alliance.
Dołączył do Groupe PSA w 2019 roku jako starszy wiceprezes ds. strategii przemysłowej.
W 2020 roku został mianowany wiceprezesem wykonawczym ds. produkcji i łańcucha dostaw.
Ponadto, jest odpowiedzialny za globalną jednostkę biznesową LCV.
Arnaud Deboeuf jest absolwentem Ecole polytechnique (Paryż) oraz Ecole nationale des Ponts et
Chaussées (Paryż).
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CHIEF DESIGN OFFICER(CHRYSLER/ DODGE / JEEP / RAM / MASERATI

Ralph GILLES

/ FIAT LATIN AMERICA)

Ralph Gilles posiada bogate doświadczenie w projektowaniu samochodów, działaniach marek i
operacjach biznesowych.
Dołączył do Chrysler Corporation w 1992 roku, w ramach Biura Projektowego, a w 2006 roku został
mianowany wiceprezesem Interior Design Jeep/ Truck i pojazdów specjalnych.
Gilles pełnił również funkcję prezesa i dyrektora generalnego ds. sportów motorowych; prezesa i
dyrektora generalnego - SRT Brand oraz prezesa i dyrektora generalnego - Dodge Brand w FCA US
LLC. We wrześniu 2008 roku został mianowany wiceprezesem ds. projektowania.
Jest członkiem zarządu McLaren Oakland w Pontiac, w stanie Michigan. W swojej macierzystej
uczelni, The College for Creative Studies (CCS) w Detroit, Gilles zasiada w Radzie Powierniczej
CCS oraz w Komitecie Kapitałowym CCS.
1 kwietnia 2015 roku Gilles został mianowany globalnym szefem ds. projektowania i członkiem
Rady Wykonawczej Grupy (GEC). Od czerwcu 2009 roku kieruje również Biurem Projektowania
Produktów FCA - North America.
Gilles jest laureatem licznych nagród akademickich i branżowych. Posiada tytuł magistra administracji
biznesu uzyskany na Michigan State University (East Lansing, Michigan) oraz tytuł licencjata sztuk
pięknych w zakresie wzornictwa przemysłowego uzyskany w College for Creative Studies w (Detroit,
Michigan).
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CHIEF DESIGN OFFICER(ABARTH/ ALFA ROMEO / CITROEN/ DS / FIAT EUROPE / LANCIA / OPEL /PEUGEOT

Jean-Pierre PLOUE

/ VAUXHALL)

Jean-Pierre Ploué całą swoją karierę zawodową związał z branżą motoryzacyjną i pełnił różne
strategiczne funkcje w wielu markach: Renault, Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot i DS Automobiles.
Jean-Pierre Ploué dołączył do Groupe PSA w 2000 roku i piastował stanowisko dyrektora projektowego
Citroëna w nowym budynku Automotive Design Network w Vélizy. Następnie, w 2008 roku, został
szefem Grupy Projektowej PSA. Był twórcą linii produktów DS w 2006 roku, torując drogę do
wprowadzenia w 2014 roku nowej marki premium w Groupe PSA: DS Automobiles.
W 2010 roku Jean-Pierre Ploué dołączył do prezesa Groupe PSA jako Chief Design & Creative
Strategy Officer.
W ten sposób stał się strażnikiem stylistycznego zróżnicowania marek i gwarantował
spójność pomiędzy poszczególnymi tożsamościami i strategiami marek.
W 2016 roku Jean-Pierre Ploué został starszym wiceprezesem ds. projektowania w Groupe PSA.
Wielokrotnie nagradzany za wysoką jakość swojej pracy, otrzymał m.in. nagrodę Louis Vuitton
Classic Design Award za samochody koncepcyjne, w tym za GTbyCITROËN i C-Métisse. Ponadto
w 2008 roku otrzymał wyjątkowe wyróżnienie: "Człowiek Roku" przyznawane przez Journal de
l'Automobile (francuski magazyn motoryzacyjny).
W 1985 roku Jean-Pierre Ploué był najlepszym studentem swojego roku kończącego studia magisterskie
w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych i Projektowania ENSAAMA w Paryżu, we Francji.
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CHIEF ENGINEERING OFFICER

Harald WESTER

Harald Wester posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju produkcji, operacji handlowych i
biznesowych oraz strategii.
Wester rozpoczął swoją karierę zawodową w Volkswagen AG w Wolfsburgu, gdzie w latach 19911995 pełnił funkcję dyrektora generalnego działu badań i nowych koncepcji. Następnie dołączył do
Audi AG w Ingolstadt, gdzie objął stanowisko menedżera programu dla modeli A2 i pojazdów
specjalnych, które piastował do stycznia 1999 roku.
Dołączył do Ferrari S.p.A. w Maranello jako dyrektor rozwoju produkcji, gdzie pozostał do stycznia 2002
roku. Następnie Wester został mianowany prezesem Grupy ds. inżynierii i dyrektorem technicznym (CTO)
(Badania, Rozwój i Technologie) w Magna Steyr AG, Magna AG (Graz, Wiedeń). W 2004 roku dołączył do
Grupy Fiat, gdzie objął stanowisko CTO Fiat Group Automobiles.
Wester został mianowany CTO Grupy Fiat we wrześniu 2007 roku. Oprócz tej funkcji, w sierpniu 2008 roku
został mianowany dyrektorem generalnym (CEO) Maserati S.p.A., w styczniu 2009 roku dyrektorem
generalnym Abarth & C. S.p.A., a w styczniu 2010 roku dyrektorem generalnym Alfa Romeo Automobiles.
Pełnił funkcję dyrektora operacyjnego Maserati po tym, jak został powołany na to stanowisko w
październiku 2018 roku. Wester pełnił również funkcję szefa Alfa Romeo i Maserati (do maja 2016
roku) oraz Abarth (do 2013 roku).
Został mianowany prezesem wykonawczym Maserati, a w lipcu 2019 roku jego funkcja CTO została
rozszerzona o globalny układ napędowy wraz z globalną inżynierię pojazdów. Od września 2011
roku jest również członkiem Rady Wykonawczej Grupy (GEC).
Uzyskał tytuł magistra inżyniera mechaniki na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku (Brunszwik,
Niemcy).
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DEPUTYCHIEF ENGINEERING OFFICER(CROSS CAR LINE AND PROJECTENGINEERING)

Patrice LUCAS

Patrice Lucas przez ostatnie 30 lat całą swoją karierę zawodową związał z przemysłem motoryzacyjnym,
pracując przez15 lat w Tier 1 Automotive Supplier, Valeo i 15 lat w OEM w Groupe PSA.
Pracę w firmie VALEO rozpoczął w 1991 roku jako inżynier jakości, a następnie pełnił różne
funkcje: dyrektora zakładu w Meksyku, a następnie dyrektora generalnego europejskiego oddziału
/ jednostki biznesowej odpowiedzialnej za całą działalność, od inżynierii poprzez produkcję aż po
sprzedaż.
W 2006 roku dołączył do Groupe PSA jako SVP w dziale inżynierii, odpowiedzialny za wnętrza
pojazdów. Następnie w 2010 roku objął stanowisko dyrektora programowego ds. samochodów
dostawczych i odpowiadał za programy odnowy gamy oraz zarządzanie cyklem rozwojowym
produktów.
W 2014 roku został EVP i członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego odpowiedzialnym za
planowanie korporacyjne, programy i strategię. Odpowiadał za kierowanie planami
strategicznymi, optymalizację R&D i CAPEX dostosowanych do planu ofensywy produktowej, a
także za wszystkie sprawy związane z rozwojem biznesu, w tym przejęcie Opla.
Od 2018 roku jest odpowiedzialny za działalność Groupe PSA w regionie LATAM.
Uzyskał tytuł inżyniera mechanika na UTC (Université de Technologie de Compiegne), spędzając
jeden rok na University of Illinois. Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie jakością
na ENSAM Paris.
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DEPUTYCHIEF ENGINEERING OFFICER

Nicolas MOREL

Nicolas Morel całą swoją karierę zawodową związał z obszarem badań i rozwoju w Groupe PSA.
Zarządzał projektami, jak również liniami biznesowymi w ramach R&D i zakładów przemysłowych.
Kierował podmiotami o charakterze korporacyjnym i regionalnymi.
Dołączył do Groupe PSA w 1992 roku i kolejno zajmował stanowiska menedżera projektu
elektrycznego i elektronicznego dla Citroëna Saxo, project cost leader dla Citroëna Saxo i Peugeota
106 w dawnej fabryce w Aulnay oraz lidera projektu odnowy Peugeota Partnera, Citroëna Berlingo i
Xsary Picasso.
W 2002 roku został mianowany wiceprezesem odpowiedzialnym za dział hałasu, wibracji dla
wszystkich pojazdów produkowanych w Groupe PSA. W 2004 roku został mianowany starszym
wiceprezesem, dyrektorem działu Vehicule performances Synthesis, a w 2007 roku rozszerzył
zakres swoich obowiązków o Functional & Physical Architecture. W 2014 roku przeniósł się do
Chin, gdzie objął kierownictwo nad Centrum Projektowym i Badawczo-Rozwojowego w Szanghaju.
W 2018 roku stanął na czele działu projektów pojazdów.
W 2019 roku został wiceprezesem wykonawczym ds.badań i rozwoju Grupy na świecie oraz
członkiem Globalnego Komitetu Wykonawczego.
Nicolas Morel ukończył "Ecole Centrale de Paris" we Francji.
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CHIEF SALES & MARKETING OFFICER

Thierry KOSKAS

Thierry Koskas rozpoczął swoją karierę zawodową w 1990 roku jako urzędnik służby cywilnej, w
biurze rządu Regionu Północnego odpowiedzialny za bezpieczeństwo jądrowe, a następnie w
Ministerstwie Przemysłu jako dyrektor generalny ds. przemysłu. W 1995 r. rozpoczął pracę w
Ministerstwie Rolnictwa jako doradca ministra.
W 1997 roku Thierry Koskas dołączył do Grupy Renault, gdzie zajmował różne stanowiska,
głównie w obszarze sprzedaży i marketingu. Rozpoczął pracę jako menedżer projektu "Nowa
Dystrybucja", a następnie przeniósł się do Londynu jako dyrektor generalny Renault London City
Branch. W 2000 roku przeniósł się na Węgry jako dyrektor zarządzający Renault NSC na
Węgrzech.
W 2002 roku powrócił do centrali jako wiceprezes ds. prognozowania i programowania
sprzedaży. W 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży i
marketingu na region Azji i Afryki.
W 2009 roku opuścił obszar sprzedaży i marketingu i został mianowany dyrektorem
programowym ds. pojazdów elektrycznych, gdzie kierował pracami nad samochodami
elektrycznymi Grupy Renault. W 2013 roku przeniósł się do Argentyny jako dyrektor
zarządzający Renault Argentina.
W 2016 roku Thierry Koskas powrócił do centrali jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu, oraz
członek Komitetu Wykonawczego.
W 2019 roku Thierry Koskas dołączył do Grupy PSA jako SVP ds. sprzedaży i marketingu
Thierry Koskas ukończył studia inżynierskie w Ecole Polytechnique i Ecole des Mines de Paris.
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CHIEF CUSTOMER EXPERIENCE OFFICER

Richard SCHWARZWALD
Richard Schwarzwald ma doświadczenie w produkcji, jakości i operacjach biznesowych.
Schwarzwald dołączył do Fiat Automobiles w 2004 roku jako starszy wiceprezes ds. jakości i
dyrektor jakości dostawców dla marek Fiat, Alfa Romeo, Lancia i Maserati.
W 2007 r. został mianowany dyrektorem ds. zapewnienia jakości w Volkswagen w Ameryce Płd..
Na tym stanowisku był odpowiedzialny za jakość produkcji w sześciu zakładach w Brazylii i
Argentynie, a także za strategię i certyfikację jakości, inżynierię jakości dostawców oraz
niezawodność produktów.
Schwarzwald ponownie dołączył do Grupy w 2016 roku i pełnił funkcję szefa ds. jakości w regionie
Ameryki Łacińskiej.
W październiku 2018 roku został mianowany globalnym szefem jakości i członkiem Rady
Wykonawczej Grupy (GEC).
Jest absolwentem Uniwersytetu w São Paulo (Brazylia), gdzie studiował inżynierię
mechaniczną. Uzyskał tytuł magistra na kierunku Produkcji i Logistyki na Fundação Getulio
Vargas (FGV) (Brazylia) oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na FGV.
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DEPUTYCHIEF CUSTOMER EXPERIENCE OFFICER

Jean-Christophe QUEMARD

Jean-Christophe Quemard zdobył bogate doświadczenie obejmujące niemal wszystkie segmenty
przemysłu motoryzacyjnego: od produkcji poprzez badania i rozwój, programy i projekty, zakupy aż po
rozwój biznesu. Swoją karierę w Groupe PSA rozpoczął w 1986 roku i zajmował wiele stanowisk w
GEC, a także był członkiem zarządu.
Po stanowiskach zajmowanych w dziale produkcji i inżynierii, w 2002 roku został mianowany
głównym inżynierem samochodu Peugeot 308. W 2008 roku został mianowany szefem działu
zakupów, a w 2009 wszedł w skład Komitetu Wykonawczego.
W 2010 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. programów, a w 2012 roku
na stanowisko członka zarządu.
W 2014 roku został mianowany wiceprezesem wykonawczym na Bliski Wschód i Afrykę, działając
z Maroka i zajmując się wszystkimi obszarami inżynierii, produkcji, sprzedaży i marketingu.
W 2019 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. jakości i satysfakcji
klienta.
Jean-Christophe Quemard uzyskał tytuł magistra w Ecole des Mines w Saint-Etienne we Francji oraz
tytuł magistra ekonomii energii w Institut Francais du Petrole w Rueil- Malmaison we Francji.
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CHIEF COMMUNICATION & CSR OFFICER

Bertrand BLAISE

Bertrand Blaise całą swoją karierę zawodową związał z komunikacją produktową i korporacyjną w
sektorze motoryzacyjnym, kolejowym i energetycznym, pracując w Europie oraz w regionie Azji i
Pacyfiku.
Swoją karierę w Renault rozpoczął w 1990 roku jako menedżer ds. komunikacji produktu i
technologii. W 1999 roku został przeniesiony do Japonii jako szef biura łącznikowego Renault w
Tokio, aby nadzorować powstanie Aliansu Renault-Nissan.
W 2000 roku został mianowany wiceprezesem Renault Group Asia Pacific ds. komunikacji,
zajmując się działalnością korporacyjną, produktową i komunikacyjną dla Renault i Renault
Samsung Motors w Korei.
Po powrocie do Europy w 2003 roku, przejął odpowiedzialność za komunikację produktów i marek
Grupy Renault w centrali, obejmującą marki Renault, Dacia i Renault Samsung Motors.
W 2007 roku rozpoczął pracę w Alstom Transport Division jako wiceprezes ds. komunikacji
międzynarodowej we Francji, a następnie przeniósł się do centrali grupy Alstom, gdzie pracował z
dyrektorem generalnym.
Dołączył do Groupe PSA w 2014 roku jako starszy wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej, aby
pracować nad wizerunkiem Grupy, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Zajmuje się również
działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także filantropią (Fundacja Groupe
PSA).
Bertrand Blaise ukończył studia podyplomowe w CELSA (Centre des Hautes Etudes de la
Communication) oraz uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych (Institut Sciences
Politiques).
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