
 

1 

Brussel / 26 juli 2018 / 7u00 CET 

ab-inbev.com 

Persbericht 

 

Anheuser-Busch kondigt een nieuwe  
organisatie voor toekomstige groei aan 

  
26 juli 2018 - Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) 

- Na de succesvolle combinatie van Anheuser-Busch InBev (AB InBev) en South African 

Breweries (SAB) in oktober 2016 zetten we een volgende stap naar toekomstige groei. Vandaag 

maken we onze plannen bekend om onze focus op opbrengstengroei en waardecreatie te 

versterken.  

 

De belangrijkste veranderingen zijn:  

 

1) Wijziging van de zonestructuur  

We vereenvoudigen onze geografische structuur en gaan van 9 naar 6 administratieve zones. 

Onze Zone Presidents zullen zich toeleggen op het aansturen van groeiopportuniteiten en het 

ontwikkelen van talent op zonaal niveau. Samen met hun leidinggevende teams zullen onze zij 

instaan voor de commerciële agenda en de external affairs agenda voor hun activiteiten. We 

voeren deze wijzigingen door om ons beter af te stemmen op de consument, om ons bedrijf in de 

zones wendbaarder te maken en om proactief groeiopportuniteiten na te streven. 

 

De nieuwe structuur van onze administratieve zones ziet eruit als volgt:  
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De belangrijkste aanpassingen zijn:  

• De nieuwe zone Midden-Amerika combineert de huidige zones COPEC en Midden-

Amerika alsook de BU CAC; het hoofdkantoor van de nieuwe zone komt in Mexico-Stad. 

• De nieuwe zone Zuid-Amerika omvat de huidige zone Latijns-Amerika Noord en de BU 

Brazilië; het hoofdkantoor van de nieuwe zone komt in São Paulo. 

• De nieuwe zone Azië omvat de huidige zones Azië Noord en Azië Zuid; het hoofdkantoor 

van de nieuwe zone komt in Shanghai. 

Alle wijzigingen zullen vanaf 1 januari 2019 in onze jaarrekening opgenomen worden. Europa en 

Afrika blijven deel uitmaken van de regio EMEA. 

 

2) Anticiperen op toekomstige markt- en consumentenbehoeften  

Om geheel conform onze doelstellingen sneller te kunnen anticiperen op markt- en 

consumententrends brengen we Marketing en ZX Ventures samen onder een 

gemeenschappelijke wereldwijde verantwoordelijke zodat we de innovatieve aanpak van ZX 

Ventures ruimer kunnen toepassen. ZX Ventures zal zijn huidige onafhankelijkheid behouden om 

de concurrentie voor te blijven, wendbaar te blijven en te kunnen blijven investeren in nieuwe 

producten en ervaringen om op nieuwe consumentenbehoeften in te spelen. 

 

3) Inspelen op groeiopportuniteiten 

We creëren twee nieuwe senior leidinggevende functies om de mogelijkheden die zich binnen 

onze huidige activiteiten aandienen voor organische groei te benutten. Deze twee functies zullen 

rapporteren aan de CEO en moeten erover waken dat deze onderwerpen de nodige aandacht 

krijgen.  

• Lucas Herscovici, momenteel Global Marketing VP Strategic Functions, wordt Chief 

Non-Alcohol Beverages Officer. Hij zal focussen op het versnellen van de groei van 

onze huidige niet-alcoholgerelateerde activiteiten, die momenteel goed zijn voor meer dan 

10% van ons volume.  

• Pablo Panizza, momenteel BU President voor BU Rio de la Plata, wordt Chief Owned-

Retail Officer. Hij zal zich toeleggen op het beheer van onze bestaande eigen 

retailactiviteiten door de relevante strategie vorm te geven, marktoverschrijdende 

initiatieven te coördineren en beste praktijken te delen.  
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4) Wijzigingen binnen ons leidinggevende team 

Binnen het kader van de nieuwe structuur van onze zones en de toegenomen focus op 

opbrengstengroei en waardecreatie kondigen we ook een aantal wijzigingen aan binnen het 

leidinggevende team van de CEO. De belangrijkste wijzigingen binnen het leidinggevende team 

worden hieronder vermeld: 
 

Bernardo Paiva, momenteel Zone President Latijns-Amerika Noord, wordt Zone President Zuid-

Amerika. 

 

Carlos Lisboa, momenteel Zone President Latijns-Amerika Zuid, wordt Zone President Midden-

Amerika.  

 

Jason Warner, momenteel BU President Noord-Europa, wordt Zone President Europa.  

 

Ricardo Moreira, momenteel Zone President COPEC, wordt Zone President Afrika. 

 

Jan Craps, momenteel Zone President Azië Zuid, wordt Zone President Azië. 

 

Ricardo Tadeu, momenteel Zone President Afrika, wordt Chief Sales Officer. Wij willen David 

Almeida bedanken voor het tijdelijk opnemen van deze bijkomende verantwoordelijkheid 

gedurende het afgelopen jaar.  

 

Pedro Earp, momenteel Chief Disruptive Growth Officer, zal nu twee functies vervullen: Chief 

Marketing en ZX Ventures Officer. ZX Ventures blijft onafhankelijk van onze kernactiviteiten en 

zal geleid worden door Bernardo Novick, momenteel VP Client Services Latijns-Amerika Noord.  
 

Miguel Patricio, momenteel Chief Marketing Officer, wordt ChiefSpecial Global Projects -  

Marketing en zal in die functie aan mij rapporteren.  

 

Jean Jereissati, momenteel Zone President Azië Noord, krijgt een nieuwe functie die pas in de 

loop van de komende weken bekendgemaakt zal worden.  

 

Stuart MacFarlane, momenteel Zone President Europa, verlaat op 1 mei 2019 ons bedrijf om 

andere dingen te gaan doen. Stuart is bij ons in 1992 gestart en laat een geweldige erfenis na. 

Hij heeft blijk gegeven van een niet aflatende inzet ten opzichte van onze mensen door talent 

klaar te stomen en te laten groeien, maar ook  ten opzichte van ons bedrijf door in Europa sterke 

resultaten neer te zetten. We danken Stuart voor zijn talrijke bijdragen aan het succes van ons 

bedrijf en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.  
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Om de zones en bedrijfseenheden in staat te stellen om zich te focussen op opbrengstengroei en 

om de flexibiliteit en wendbaarheid tijdens de uitvoering te kunnen vergroten, zal de Executive 

Board of Management (EBM) vanaf 1 januari 2019 overgaan in een Executive Committee 

(ExCom). De leden van het comité zijn Chief Executive Officer Carlos Brito, Chief Financial and 

Solutions Officer Felipe Dutra, Chief External Affairs & Strategy Officer David Kamenetzky en 

General Counsel & Company Secretary John Blood.  

 

Het ExCom zal met de Raad van Bestuur samenwerken over zaken zoals corporate governance, 

het algemeen beheer van ons bedrijf en de implementatie van de bedrijfsstrategie zoals 

gedefinieerd door onze Raad van Bestuur.  

 

Het Senior Leadership Team (SLT) zal instaan voor de commerciële en operationele agenda. Dit 

team zal bestaan uit de leden van het ExCom, alle andere functionele leiders en Zone Presidents 

en zal blijven rapporteren aan Carlos Brito. 

 

Samengevat 

Deze wijzigingen gaan in op kracht op 1 januari 2019. Alle wijzigingen zullen met gepast respect 

voor de toepasselijke wettelijke, reglementaire en sociale overwegingen en 

raadplegingsvereisten doorgevoerd worden. 

 

We zullen de komende maanden gebruiken om een vlotte overgang naar de nieuwe structuur te 
waarborgen en om continuïteit voor de toekomst te verzekeren. We blijven ons richten op de 
realisatie van opbrengstengroei door nieuwe gelegenheden te creëren en de biercategorie uit te 
breiden. We geloven dat we op basis van deze veranderingen beter uitgerust zullen zijn om de 
groei te versnellen en beter op onze consumenten en klanten zullen kunnen inspelen om hen 
een nog betere ervaring te bezorgen.  
 
CONTACTPERSONEN ANHEUSER-BUSCH INBEV 

 
Media 
 

 
Investeerders 

Pablo Jimenez 
Tel: +1 212 573 9289 
E-mail: pablo.jimenez@ab-inbev.com 
 

Lauren Abbott 
Tel: +1 212 573 9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
 

 
Aimee Baxter 
Tel: +1 718 650 4003 
E-mail: aimee.baxter@ab-inbev.com 
 

 
Mariusz Jamka 
Tel: +32 16 276 888 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 

Ingvild Van Lysebetten 
Tel: +32 16 276 823 
E-mail: ingvild.vanlysebetten@ab-inbev.com 
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Over Anheuser-Busch InBev 
 
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 
op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 
Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 
oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te 
creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille 
met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale merken Beck’s®, 
Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, 
Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat 
meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in 
Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van 
Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. We zijn geografisch 
gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en benutten de collectieve sterkte van 
ongeveer 180 000 medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 56,4 
miljard USD (exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen). 

 
Wettelijke disclaimer 

Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het 
management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan 
onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten onder andere 
verklaringen met betrekking tot AB InBevs bedrijfscombinatie met SAB en andere verklaringen andere dan historische feiten. 
Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, “geloven”, “van plan zijn”, 
“verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke bewoordingen.  Alle verklaringen, behalve deze 
over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, 
die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met 
betrekking tot AB InBev en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke 
factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met 
inbegrip van het vermogen om uit de bedrijfscombinatie met SAB synergieën te realiseren en de risico’s en onzekerheden met 
betrekking tot AB InBev die beschreven worden onder Item 3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat 
ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission op 19 maart 2018. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren 
zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de 
toekomstgerichte verklaringen.  

De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met 
inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB InBev 
openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen 
en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden 
gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar 
activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen 
publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. 

 
 


