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Veendam, 18 maj 2021 – Royal Avebes tillsynsråd 
meddelade idag att David Fousert från och med 1 
september tillträder som ny styrelseordförande och CEO. 
Han efterträder därmed Bert Jansen som lämnar 
kooperativet efter 13 år. Fousert är för närvarande COO på 
ForFarmers.  

 

David Fousert har lång erfarenhet från olika internationella 
chefspositioner inom livsmedelsindustrin på Cargill och 

ForFarmers. I sin nuvarande roll som Chief Operating Officer 
(COO) på ForFarmers, ansvarar han för vissa internationella 
divisioner samt gruppenheterna som arbetar med 
marknadsföring, näring, strategi och innovation. David Fousert 
har arbetat länge inom livsmedelssektorn och har lång 
erfarenhet av att förbättra verksamheters bredd i stora och 
komplexa internationella miljöer. De senaste åren har han 
främst fokuserat på att uppnå hållbar tillväxt genom 
genomförandet av marknadsinriktade strategier.  
 

Som CEO på Avebe kommer han att använda sin erfarenhet för att förverkliga den strategiska 
kursen mot mer värde för odlare, kunder och medarbetare. Innovation och hållbarhet går som 
en röd tråd genom strategin. Marijke Folkers-in ’t Hout, tillsynsrådets ordförande: ”Vi är 
ambitiösa och vill växa i värde och samtidigt minska vår miljöpåverkan. David Fouserts passion 
för livsmedelsindustrin och hållbarhet, hans entusiasm, engagemang och inriktning på resultat 
gör honom till den bästa kandidaten för att vidareutveckla Avebe. Vi är glada att han tar över 
efter Bert Jansen i september.”  
 

Efter 13 år, lämnar Bert Jansen kooperativet. Under hans ledning har Avebe blivit ett finansiellt 
starkt företag. Den strategiska kursändringen har sett till att Avebe är ett kooperativ som växer 
vad gäller mervärde för sina medlemmar, medarbetare och kunder. ”Vi är mycket tacksamma 
gentemot Bert Jansen för hans hårda arbete, engagemang och hur han har gjort Avebe till ett 
innovativt, framtidsinriktat kooperativ”, avslutar Marijke Folkers.    
 

 

Om Royal Avebe 

Royal Avebe är ett kooperativ som består av 2 300 jordbrukare från Nederländerna och Tyskland. 
Dessa medlemmars stärkelsepotatis bearbetas varje år till högvärdiga ingredienser baserade på 
potatisstärkelse och -protein, som erbjuder globalt mervärde i livsmedel men även i industriella 
tillämpningar.   
  
Avebe arbetar ständigt med utvecklingen av nya möjligheter och tillämpningar baserade på 
stärkelsepotatis och fokuserar på hållbar kontinuitet. Företaget har 1 300 anställda och 
produktionsanläggningar i Nederländerna, Tyskland och Sverige samt försäljningskontor i USA, 
Europa och Asien. Huvudkontoret ligger i Veendam.   
  
För mer information, besök www.avebe.com.  
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