ADI’s
samriskbolag med

The Group
1Parts är ADI:s samriskbolag med The Group (Pronto + Federated),
ett ledande företag inom distribution till eftermarknaden i Nordoch Centralamerika (USA, Kanada, Panama, Puerto Rico) som är
verksamt sedan början av 2015, och i dagsläget täcker 1Parts 56
procent av världens personbilspotential.

Inom ramen för globala avtal arbetar 1Parts för att harmonisera
och koncentrera sin inköpspotential till reservdelstillverkare med
tillräcklig världsomspännande täckning, i nuläget 14 stycken.
I slutet av oktober i samband med AAPEX-showen i Las Vegas hade
respektive VD:ar Bill Maggs och Omer Wesemael och vice VD:ar
Mike Mohler och Nico Muyldermans produktiva möten med de
globala ledningsgrupperna för 1Parts avtalsleverantörer.
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från vänster till höger: 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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AD Hessumobiili in Klaukkala

Från och med början av januari kommer Bill och Omer att inrikta sig
på sina mandat som styrelseledamöter i 1Parts styrelse och kommer
då att anförtro vidareutvecklingen av 1Parts till Alex Gelbcke, som ska
vara VD på heltid. Mike och Nico, båda vice VD, kommer att stödja Alex
i den dagliga förvaltningen av företaget.

från vänster till höger: Nico Muyldermans - Mike Mohler

Alex kommer från Belg
ien, är 52 år gammal
och är stolt
far till två barn.
Han har en masterexa
men i Business och M
anagement
Engineering från
Solvay Brussels Sc
hool of
Management and Econ
omics (Brussels Unive
rsity) och
är i dag en erfaren ch
ef med över 25 års er
fa
renhet av
företagsledning, mar
knadsföring, försäljnin
g
och drift,
som han har förvärva
t i väletablerade före
tag i olika
kulturella miljöer.
Alex har tidigare arbe
tat inom ledande fö
retag som
TOTAL, BIA (leverant
ör av utrustning och
tjä
nster till
gruv-och byggsektor
n), TENNECO och ny
ligen BIHR
Europe (ledande di
stributör inom rese
rvdelar och
tillbehör till motorcy
klar). Nu ska han le
da 1Parts
vidare i dess utvecklin
g.
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