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Corbion draagt William Lin voor als lid van de Raad
van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Corbion maakt bekend William Lin voor te dragen voor
benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar ingaande na
de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in mei 2022.
De heer Lin, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, heeft uitgebreide, wereldwijd opgedane
ervaring op zakelijk en operationeel vlak en brengt expertise op het gebied van duurzaamheid en
kennis van de Aziatische markten in. Hij werkt al 26 jaar voor BP en is momenteel Executive Vice
President Regions, Cities & Solutions en lid van de Executive Committee van BP. Eerder
bekleedde hij de functie van Chief Operating Officer in het upstream-segment en daarvoor had
hij diverse hogere managementposities verspreid over de hele wereld met verantwoordelijkheid
voor de winst- en verliesrekening. Zijn loopbaan begon bij Consolidated Edison Corporation in
New York en bij Nestlé USA in Californië. De heer Lin heeft Londen (VK) als standplaats.
Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, gaf de volgende toelichting: “Wij
zijn bijzonder ingenomen met de uitvoerige ervaring die William Lin inbrengt als lid van het
executive team van een groot internationaal concern, en vooral met zijn huidige functie als
leidinggevende van de nieuwe business entiteit die verantwoordelijk is voor de energietransitie
van BP. Dit, gecombineerd met zijn multiculturele achtergrond en ervaring – geboren en getogen
in de VS, gewerkt en gewoond in Azië, het Midden-Oosten en Europa – voegt grote waarde toe
aan Corbion en draagt verder bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van
Commissarissen van Corbion.”
Onder voorbehoud van goedkeuring door de AVA zal de benoeming van de heer Lin ingaan na
afloop van de AVA, die op 18 mei 2022 wordt gehouden. Nadere details en de agenda van de
AVA worden in april 2022 gepubliceerd.
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Achtergrondinformatie
Corbion is de wereldwijde marktleider op het gebied van melkzuur en melkzuurderivaten en een
vooraanstaand leverancier van emulgatoren, functionele enzymenmixen, mineralen, vitamines en uit algen
gewonnen ingrediënten. Dankzij onze unieke expertise op het gebied van fermentatie en andere processen
kunnen wij duurzame oplossingen bieden voor voedselconservering en het behoud van de
voedselproductie, de gezondheid en onze planeet. Al meer dan honderd jaar committeren wij ons
compromisloos aan veiligheid, kwaliteit, innovatie en performance. Gebruikmakend van onze diepgaande
kennis van toepassingen en producten werken we nauw samen met klanten om ervoor te zorgen dat onze
geavanceerde technologieën doen wat onze klanten ervan verwachten. Onze oplossingen voegen
onderscheidende functionaliteiten toe aan producten in markten zoals voeding, huishoudelijke producten,
persoonlijke verzorging, diervoeding, geneesmiddelen, medische implantaten en bioplastics. In 2020
behaalde Corbion een jaaromzet van € 986,5 miljoen met een personeelsbestand van 2.267 FTE’s. Corbion
is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Voor meer informatie: www.corbion.com

Registered, Amsterdam no. 33006580

