de joint venture
van

ADI met The

G roup
1Parts, de joint venture van ADI met The Group (Pronto +
Federated), een leider in de IAM-distributie in Noord- en CentraalAmerika (VS, Canada, Mexico, Panama, Puerto Rico), die sinds
begin 2015 operationeel is, bestrijkt momenteel 56% van het
wereldwijde potentieel aan personenauto’s.

In het kader van wereldwijde overeenkomsten harmoniseert en
focust 1Parts zijn inkooppotentieel op producenten van autoonderdelen met een adequate wereldwijde dekking, momenteel
14.
Eind oktober hadden co-CEO’s Bill Maggs en Omer Wesemael
en ondervoorzitters Mike Mohler en Nico Muyldermans ter
gelegenheid van de AAPEX-show in Las Vegas productieve
vergaderingen met de wereldwijde managementteams van de
1Parts-contractleveranciers.

302 M
27%
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+

van links naar rechts: Steven Zimmer (Lumileds) - Dave Illes (Lumileds) Pascal Popis (Lumileds) - Bill Maggs (1Parts)

332 M
29%

Finland: The delegation was hosted by Eero Broman
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634 M
56%

AD Hessumobiili in Klaukkala

Begin januari zullen Bill en Omer zich focussen op hun mandaten
als bestuursleden in de raad van bestuur van 1Parts en vertrouwen
ze de verdere ontwikkeling van 1Parts toe aan een fulltime CEO: Alex
Gelbcke. Ondervoorzitters Mike en Nico zullen Alex ondersteunen in
het dagelijkse bestuur van het bedrijf.

Van links naar rechts: Nico Muyldermans - Mike Mohler

Alex is Belgisch, 52 jaa
r oud, getrouwd en een
trotse
vader van 2 kinderen.
Met een Master in
Business and Manag
ement
Engineering aan de
Solvay Brussels Scho
ol of
Management and Econ
omics (Universiteit Br
us
sel)
op zak, is Alex inmidd
els een ervaren directe
ur met
meer dan 25 jaar erva
ring in general manag
em
ent,
marketing, sales en op
erations, competenties
die hij
verwierf in gerenomm
eerde bedrijven met an
dere
culturen.
Nadat hij voor toonaang
evende bedrijven werkte
zoals
TOTAL, BIA (leverancier
van uitrustingen en die
ns
ten
voor de mijnbouw en
de bouwsector), TENNEC
O en
recentelijk BIHR Europe
(toonaangevende distri
bu
teur
in onderdelen & accesso
ires voor tweewielers), za
l
Al
ex
nu 1Parts leiden in zijn ve
rdere ontwikkeling.
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Van links naar rechts: Omer Wesemael - Alex Gelbcke
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