
Informacja prasowa 

Warszawa, 15 października 2013 r. 

 

GUILLAUME DUVERDIER OBEJMIE STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO GRUPY 

ŻYWIEC S.A.   

Guillaume Duverdier obejmie stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a następnie, w wyniku uchwały 

Rady Nadzorczej, zostanie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Żywiec S.A., zastępując w 

tej roli Xaviera Belison. Duvardier przeniesie się do Polski z Egiptu, gdzie obecnie sprawuje funkcję 

prezesa Al Ahram Beverages Company w Egipcie, związanej z Grupą HEINEKEN. Guillaume rozpocznie 

swoje urzędowanie jako Dyrektor Zarządzający 11 listopada.   

Nowy Dyrektor Zarządzający Grupy Żywiec rozpoczął swoją karierę w Grupie HEINEKEN w marcu 

2000r. jako Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Brasseries HEINEKEN we Francji. Później zajmował 

kolejne stanowiska w strukturach międzynarodowych, koncentrując się na rozwoju sprzedaży i 

produkcji. Od 2006 do 2010 roku był Dyrektorem Generalnym firmy Sonobra w Tunezji, gdzie 

odpowiadał za stworzenie nowej firmy, w tym budowę nowego browaru i centrów dystrybucyjnych, 

wprowadzenie na rynek nowych marek, a także zakup i restrukturyzację firmy produkującej napoje 

bezalkoholowe. W ciągu czterech lat jego urzędowania firma z przynoszącej straty stała się zyskowna. 

Z Tunezji Guillaume Duverdier przeniósł się do Egiptu, gdzie objął prowadzenie należącej do Gruoy 

HEINEKEN Al Ahram Beverages, firmy produkującej i dystrybuującej piwo, wino, mocne alkohole i 

napoje bezalkoholowe i posiadającej pięć zakładów produkcyjnych na terenie kraju. Odkąd dołączył 

do Al Ahram Beverages w 2010 roku nadzorował proces restrukturyzacji, dzięki czemu firma zaczęła 

osiągać wysoki zysk. Duverdier zarządzał również przeprowadzeniem firmy i jej pracowników przez 

polityczne turbulencje w styczniu 2011 i w lipcu 2013 roku.  

 

Guillaume Duverdier rozpoczął swoją karierę zawodową w Procter and Gamble, gdzie pracował w 

latach 1994 – 2000, zajmując kolejne stanowiska w obszarze zarządzania sprzedażą i relacjami z 

klientami.   

 

Guillaume Duverdier urodził się w Paryżu, we Francji. Ma tytuł Magistra Zarządzania Ecole Superieure 

des Sciences Commerciales Angers (Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych w Angers). Ukończył również 

program dla kadr zarządzających HEINEKENA (HEINEKEN Executive Program) w INSEAD, we Francji. 

Duverdier ma 42 lata. Jest żonaty i ma trójkę dzieci.  

 

Grupa Żywiec to największy i najbardziej atrakcyjny* pracodawca w branży piwnej, zatrudniający blisko 5000 osób i jeden z 
czołowych producentów piwa w Polsce. Firma powiązana jest z Grupą Heineken, największym producentem piwa w 

Europie. Grupa Żywiec w 2012 roku sprzedała ponad 10,5 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu Browarach, tj. w 
Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu i Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Poprzez sieć 

prawie 50 oddziałów handlowych i blisko 900 przedstawicieli działających w całym kraju spółka oferuje prawie 30 różnych 

piw kilkudziesięciu tysiącom partnerów biznesowych i milionom konsumentów. Marką flagową firmy jest Żywiec – jedno z 
największych polskich piw eksportowych (obecne dzisiaj w ponad 40 krajach), sprzedawane za granicą od ponad stu lat. Do 

najważniejszych marek spółki należą też Heineken, Warka, Tatra, Specjal, Strong i Leżajsk. Ważną część oferty Grupy Żywiec 
stanowią piwa regionalne: Królewskie (Polska centralna), Leżajsk (południowo-wschodnia) i Specjal (północna). Spółka 

prowadzi również dystrybucję zagranicznych piw specjalnych (Desperados, Paulaner, Guinness i Kilkenny) oraz polskich piw 
specjalnych (Kaper, Żywiec Porter, Warka Radler). Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa 

notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. Więcej informacji o firmie: 
www.grupazywiec.pl 



*Grupa Żywiec jest najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w branży FMCG wg. badania Randstad Polska z marca 2013 r. 

przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 7000 Polaków.  

Więcej informacji:  

Sebastian Tołwiński 

Grupa Żywiec S.A. 
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