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Manfred  Van  Vlierberghe  został  nowym  dyrektorem  zarządzającym  i  członkiem  Zarządu 
ArcelorMittal Poland. Zastąpił tym samym Wima Van Gervena, który przeszedł do ArcelorMittal 
Gent, jednej z belgijskich hut koncernu, w której objął stanowisko dyrektora generalnego.

Manfred Van Vlierberghe jest związany się z firmą od 1995 r., kiedy dołączył do zespołu ArcelorMittal 

Gent,  w  którym  sprawował  szereg  funkcji  kierowniczych.  W  lipcu  2009  roku  został  dyrektorem  ds. 

operacyjnych  ArcelorMittal  w  Bremie.  Van  Vlierberghe  uzyskał  dyplom z  zakresu  inżynierii  lądowej  

i  wodnej  na  Uniwersytecie  w Louvain  oraz  tytuł  MBA w Solvay  Brussels  School  of  Economics  and 

Management. W ArcelorMittal Poland będzie raportował bezpośrednio do Sanjaya Samaddara, prezesa 

Zarządu  i  dyrektora  generalnego  ArcelorMittal  Poland oraz dyrektora  generalnego wschodniej  części 

europejskiego sektora wyrobów płaskich (FCE Business Division East).

Wim Van Gerven pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ArcelorMittal Poland od października 2008 r. 

Swoją karierę zawodową w koncernie rozpoczął w 1988 r. jako kierownik utrzymania ruchu elektrycznego 

w ArcelorMittal Gent, gdzie następnie zajmował różne stanowiska kierownicze. Wim Van Gerven został 

członkiem Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland. 
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O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 

przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu,  Świętochłowicach i Chorzowie. 

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10.000 osób. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Jest 

dostawcą  nie  tylko  znanych od lat  wyrobów długich,  jak  szyny  czy kształtowniki,  ale przede wszystkim  najnowocześniejszych 

wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany. Więcej informacji o ArcelorMittal Poland 

można znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/poland

O ArcelorMittal

ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową obecną w ponad 60 krajach. 

ArcelorMittal  jest  liderem  na  wszystkich  głównych  światowych  rynkach  stalowych  włączając  rynek  samochodowy,  budowlany, 

artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą  pozycję  w obszarze badań  i rozwoju oraz technologii,  jak 

również  posiada  znaczne  złoża  surowców  i  silnie  rozwiniętą  sieć  dystrybucji.  Dzięki  zakładom  w  ponad  20  krajach  na  4 

kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się  do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. ArcelorMittal jest 

obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), Paryżu (MTP), Brukseli 

(MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz Walencji (MTS).
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