St. Valentin, 2020-05-18

Case IH utser ny vicepresident för Europa
Ville Mansikkamäki utsedd till vicepresident för Europa/Organisationsförändring är en del av
CNH Industrials utvecklingsstrategi ”Transform 2 Win”

Case IH har utsett Ville Mansikkamäki till rollen som vicepresident Case IH Europe. Han kommer att
efterträda Thierry Panadero, som har övertagit positionen som chef för CNH Industrials Agriculture
Europe Commercial Operations.
Thierry Panadero tillkännagav nyheten med orden: ”Jag är glad över att välkomna Ville till företaget.
Hans 20 år av gedigen internationell erfarenhet av olika roller inom försäljning, marknadsföring,
kundstöd och reservdelar är ett värdefullt bidrag till framgången och utvecklingen av Case IH i Europa.”

Ville Mansikkamäki utexaminerades från Rauma Institute of Technology i Finland med en
kandidatexamen (BSc) i logistik-, material- och leverantörskedjehantering. Han började på Valtra Inc
som Customer Service Manager 2001 och tog därefter en examen i Executive Master of Business
Administration (EMBA) vid universitet i Jyväskylä. Efter ett antal roller inom Valtra Inc och dess
moderbolag, Agco Corporation, innehade han befattningen som Director, Sales Valtra EAME (Europa,
Afrika, Mellanöstern) under sju år innan han började på Case IH.

Hans utnämning är en del av en bredare omorganisation inom CNH Industrial under
företagsutvecklingsstrategin ”Transform 2 Win”, som ska göra det

möjligt för de

fem

verksamhetssegmenten att uppnå sin fulla potential och förändra koncernens övergripande struktur.
Denna

strategi

kommer

att

maximera

ledningens

fokusering

och

flexibilitet,

saminrikta

investeringsprioriteter och incitament, uppfylla respektive verksamhetsbehov i varje segment samt
optimera CNH Industrials kostnads- och kapitalstruktur. Den kommer att ställa oss i en ännu starkare
position för att driva en lönsam tillväxt genom betydande investeringar i våra produkter, tekniker,
aktiviteter, anställda och kanaler.
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Inom ”Transform 2 Win”-strategin avser Case IH att stärka sin position i Europa som leverantör av ett
komplett utbud av kraftfulla, tillförlitliga och högproduktiva produkter och branschledande teknik för att
förbättra jordbrukarnas effektivitet och produktivitet.

***
Pressmeddelanden och bilder: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH, yrkesmannens självklara val, litar till mer än 175 års tradition och erfarenhet inom jordbruksindustrin. Ett kraftfullt
utbud av traktorer, tröskor och pressar som stöds av ett globalt nätverk av mycket professionella återförsäljare som ägnar
sig åt att erbjuda våra kunder bästa möjliga support och de resultatlösningar som krävs för att vara produktiv och effektiv
på 2000-talet. Mer information om Case IH:s produkter och service går att hitta online på www.caseih.com.
Case IH är ett varumärke för CNH Industrial N.V., världsledande inom kapitalvaror och noterad på New York-börsen
(NYSE: CNHI) och på den elektroniska aktiemarknaden på Borsa Italiana (MI: CNHI). Mer information om CNH Industrial
går att hitta online på www.cnhindustrial.com.
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