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Michel Doukeris wordt CEO van Anheuser-Busch InBev 

 
Brussel – 1 juli 2021 – Vanaf vandaag neemt Michel Doukeris de rol op van Chief Executive Officer bij Anheuser-Busch 

InBev (Euronext: ABI) NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) (“AB InBev”), waarmee hij Carlos Brito opvolgt, die 15 jaar 

lang CEO van AB InBev was. 

Michel zorgt voor culturele en operationele continuïteit, met een nieuwe blik gericht op het stimuleren van organische 

groei op lange termijn. 

 

Hij is een wereldleider die voortdurend heeft gezorgd voor volume- en opbrengstengroei in markten over de hele wereld. 

Dankzij zijn klantgerichtheid en zijn expertise in merkenopbouw worden de groei en de transformatie van het bedrijf 

versneld. 

 

Michel Doukeris zei: “Het is een hele eer om dit geweldige bedrijf te mogen leiden en ik kijk ernaar uit om samen te 

werken met onze getalenteerde en toegewijde collega’s wereldwijd, terwijl we groots blijven dromen en blijven 

voortbouwen op ons 600-jarig erfgoed en de sterke eigendomscultuur.  

 

“Als CEO zal ik ervoor zorgen dat we het momentum in 2021 kunnen grijpen, terwijl we ook blijven investeren in en vaart 

blijven zetten achter hetgeen nu al goed werkt: de ontwikkeling van de categorie, premiumisering, Beyond Beer en onze 

digitale transformatie met direct-to-consumer activiteiten en ons B2B Bees-initiatief. Ik ben enthousiast over onze 

toekomst en ons vermogen om waarde te creëren voor al onze stakeholders. We willen het glas heffen op de toekomst!”    

 

Op 28 juni heeft het bedrijf aangekondigd dat Brendan Whitworth met ingang van 1 juli 2021 zal worden aangesteld 

als Zone President North America en CEO van Anheuser-Busch, en Michel Doukeris zal opvolgen. Het bedrijf heeft ook 

aangekondigd dat Ezgi Barcenas met ingang van 1 augustus 2021 zal worden aangesteld als Chief Sustainability 

Officer, waarbij zij zal rapporteren aan Michel en toetreden tot het Senior Leadership Team van AB InBev.  

 

Zie voor verdere informatie: 

Infografiek – Michel Doukeris 
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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®; multilandenmerken Beck’s®, Hoegaarden®, Leffe® en Michelob ULTRA®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, 

Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, 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 

164 000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2020 bedroeg de gerapporteerde opbrengst van AB InBev 46.9 miljard USD (exclusief 

joint ventures en geassocieerde ondernemingen). 

 


