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Thierry Bolloré nieuwe CEO Jaguar Land Rover
Thierry Bolloré is per 10 september 2020 aangesteld als nieuwe Chief Executive

Officer van Jaguar Land Rover. Hij volgt Prof. Sir Ralf Speth op die de functie van

Non-Executive Vice Chairman bij het bedrijf zal bekleden.

Met Thierry Bolloré (Frankrijk, 1963) haalt Jaguar Land Rover een zeer ervaren CEO binnen

boord. Bolloré vergaarde uitgebreide expertise in de automobielsector en op

managementniveau, onder meer als CEO van Groupe Renault en als Vice President van

onderdelenleverancier Faurecia.
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Bolloré over zijn aanstelling: ”Jaguar Land Rover is known around the world for its

peerless brand heritage, exquisite design and deep engineering integrity. It will be my

privilege to lead this fantastic company through what continues to be the most testing time of

our generation. Renowned for their passion and spirit, the people of Jaguar Land Rover are

the driving force behind its success. I couldn’t be more excited to join the team continuing to

shape the future of this iconic company.”

 

Natarajan Chandrasekaran, Chairman van Tata Sons, Tata Motors en Jaguar Land

Rover, over de benoeming van Bolloré: “I am delighted to welcome Thierry to Jaguar

Land Rover. An established global business leader with a proven track record of

implementing complex transformations, Thierry will bring a wealth of experience to one of

the most revered positions in the industry.”
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Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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