Simon Fearnhead a fost numit în funcția de Vice Președinte Finanțe, IT,
Legal & Procurement al Ursus Breweries
Camelia Panait a fost promovată ca Director Marketing
în cadrul Pivovary Topvar, subsidiara SABMiller din Slovacia

București, 3 mai 2012 - Ursus Breweries anunță numirea lui Simon Fearnhead în funcția de Vice
Președinte Finanțe, IT, Legal & Procurement. Anterior, departamentul a fost condus de
Krzysztof Andrzejewski, care din februarie 2012 a preluat funcția de Vice Președinte Vânzări și
Distribuție în cadrul companiei. Simon Fearnhead se alătură echipei Ursus Breweries după ce
din ianuarie 2010 a fost Financial Controller în divizia de Procurement a SABMiller în Elveția.

”Sunt încrezător că experiența lui Simon, câștigată în cadrul grupului și în organizații
multinaționale de renume, și stilul său de conducere îl vor ajuta să continue drumul de succes
construit de Krzysztof și echipa în a consolida funcțiunea financiară și performanța companiei”,
a declarat Andrew Highcock, Președinte Ursus Breweries. ”De asemenea, sunt bucuros să anunț
o promovare din cadrul companiei la nivelul grupului. Camelia Panait, Strategic Planning
Director Ursus Breweries, a fost numită în funcția de Director Marketing al Pivovary Topvar,
subsidiara SABMiller din Slovacia”, a adăugat Andrew Highcock.
Începând cu mijlocul lunii aprilie 2012, Camelia Panait a preluat funcția de Director Marketing
în cadrul Pivovary Topvar Slovacia. Camelia s-a alăturat echipei SABMiller în 2008, ca
Marketing Manager în cadrul Ursus Breweries după finalizarea studiilor MBA în Spania. A
condus cu succes un număr de inițiative de brand pentru Timișoreana, care s-au concretizat în
creșterea substanțială a cotei de piață a mărcii. Din 2010 Camelia a deținut funcția de Strategic
Planning Director în cadrul Ursus Breweries România.

(continuare)
***
Notă:
Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din
România. Mărcile Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch,
Pilsner Urquell, Azuga, Redd’s și Stejar.
SABMiller plc este una dintre cele mai mari companii de bere din lume, cu participații în societăți
producătoare de bere sau acorduri de distribuţie pe 6 continente. Mărcile Grupului includ beri premium
internaționale, cum ar fi Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro si Pilsner Urquell, precum
și o gamă excepţională de mărci locale cu poziții de lider, precum Aguila, Castle, Miller Lite, Snow si
Tyskie. In afara SUA, SABMiller plc este, de asemenea, una dintre cele mai mari companii din lume care
îmbuteliază produse Coca-Cola.

Mai multe informații despre Ursus Breweries găsiți pe www.ursus-breweries.ro.
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