Press Release

Samuel Avenel, Ny COO hos LYRECO

Härmed ett offentliggörande av anställningen som
Chief Operating Officer (COO) hos Lyreco,
Samuel Avenel Startar sin tjänst hos Lyreco den 3 juni.
27 maj 2013 – Lyreco har skapat en ny COO tjänst, en tjänst som ska rapportera direct till CEO Steve Law, med ett
mål om att stärka ledningsstrukturen och att påskynda utvecklingen av de nya “workplace positioning”, produkter
och service.
Samuel Avenel kommer som COO att bli ansvarig för “commercial proposition” och kommer att övervaka
Marketing, Innovation, E.business, Group Sales Support, Global Accounts samt IS och Logistics.
Samuel Avenels karriär startade hos Procter & Gamble som säljare. Hans karriär utvecklades och några av hans
positioner har under årens lopp varit Regional Sales Manager, Regional Director, National Sales Director, Marketing
Distribution Director, Sales & Customer Service Director i företag som P&G, Nestle, Orange och Honeywell.
Sedan 2005 har Samuel varit anställd hos Belron Group (Carglass/Autoglass), och senast som Managing Director
Europe i Specials Product Division. Som fransman har han arbetat för många olika internationella företag. Samuel
har varit bosatt i UK vid två tillfällen. Därav att han behärskar engelska flytande, såsom spanska och fransk.
Han kommer att vara bosatt nära huvudkontoret i Marly under de kommande månaderna och han kommer att
genomgå ett grundligt introduktionsprogram för att få den bästa kunskapen om Lyrecos affärsmodell och kultur.
Lyreco är övertygad om att Samuel kommer att vara en stor tillgång för att anpassa företaget till att möta
framtidens utmaningar.

Om Lyreco:

Lyreco är en privatägd leverantör av kontorsprodukter till företag och är ledande inom B‐2‐B leveranser av
kontorsprodukter. Med 10 000 anställda varav en säljkår på över 4 500 personer, har vi vår kärnkompetens inom
kundtjänst och logistik. Förutom att vara marknadsledande i Europa finns Lyreco även i Nordamerika, Australien
och Asien med företag i 27 länder. Lyreco omsatte €2.2 miljarder i 2011.
Samarbetspartner täcker 41 länder på 5 kontinenter.
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