Šéfka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria
Anargyrou-Nikolić se stala členkou představenstva
Americké obchodní komory
Praha, 20.6.2019 – Členové Americké obchodní komory dnes oznámili
devět nově zvolených členů představenstva. Mezi nimi je také generální
ředitelka společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria
Anargyrou-Nikolić. Ta se zároveň ujme nového expertního týmu
zaměřeného na udržitelnost byznysu.
Cílem Americké obchodní komory je motivovat podnikatelské komunity, aby byly
aktivnější a důslednější v přístupu k udržitelné budoucnosti. „Udržitelnost
byznysu v rychle se měnícím světě je dnes zcela zásadní pro velké i malé
společnosti,“ říká Maria Anargyrou-Nikolić. „Chceme skrze AmCham povzbudit
podnikatele a firmy v ČR, aby sdíleli osvědčené postupy a dostali tak udržitelnost
do svých strategií v různých odvětvích,“ dodala.
Prezidentem Americké obchodní komory byl zvolen Michal Chour z hotelu Alcron.
„Nové představenstvo je pestré a plné silných osobností,“ řekl dnes Chour na
valné hromadě AmChamu. „Každý člen přináší odlišnou zkušenost a svoji síť
kontaktů. Naším cílem je pracovat jako jeden tým a pomoci udělat z České
republiky jednu z TOP 10 ekonomik v Evropské unii,“ dodal.
Viceprezidenty nového představenstva se stali Milan Šlapák ze společnosti GE
Aviation, Michal Nebeský ze Citibank, Václav Novotný z firmy Biogen a Sanjiv
Suri ze skupiny Zátiší.
Vedle Marie Anargyrou-Nikolić byli do představenstva také jmenováni Rainer
Bogner z Exxon Mobil, Radek Halíček z KPMG, Michel Perret z firmy Carrier,
Jaroslava Rezlerová z Manpower, Michal Stachník z Cisco, Václav Novotný z
firmy Biogen a Sanjiv Suri ze Zátiší Group.

Kontakt pro média:
Kateřina Kozlová, manažerka externí komunikace, Coca-Cola HBC
Telefon: 703 433 139, e-mail: katerina.kozlova@cchellenic.com
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Je členem skupiny Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company), působící ve 28 zemích
Evropy, Asie a Afriky
Zaměstnává téměř 1000 pracovníků
V roce 2018 v ČR investovala více než 500 milionů korun zejména do modernizace svých
výrobních linek v závodě Praha-Kyje.
Je výrobcem a prodejcem komplexního portfolia nealkoholických nápojů společnosti
Coca-Cola ve všech kategoriích (vyrábí, distribuuje a prodává sycené nealkoholické
nápoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Plus Coffee, Coca-Cola
Vanilla, Fanta, Sprite, Kinley, balené a ochucené balené vody Bonaqua, Römerquelle a
Smartwater, džusy a ovocné nápoje Cappy+, Cappy, Cappy Ice fruit a Cappy Junior,
ledové čaje FUZETEA, nápoje rostlinného původu AdeZ, ledové kávy illy, sportovní
nápoje Powerade a energetické nápoje Burn a Monster). Zároveň distribuuje prémiové
alkoholické nápoje z portfolia skupin Gruppo Campari (Aperol, Cinzano, Bulldog gin) a
Edrington (whisky The Macallan, The Famous Grouse, Highland Park, rumy Brugal a
Brugal 1888 nebo vodku Snow Leopard).
Téměř 200 variant výrobků ze závodu v Praze-Kyjích míří až do dvaceti zemí
Více informací na https://cz.coca-colahellenic.com/cz/

