
 

 

 

A Chiesi Giuseppe Accogli-t nevezte ki a Csoport új vezérigazgatójának 
 

• Giuseppe Accogli sikeres ügyvezető, 25 éves nemzetközi tapasztalattal az orvostechnikai szektorban olyan 
neves és komplex vállalatoknál, mint a Tyco Healthcare (Covidien), a Baxter vagy a Medtronic. 

• „Vezérigazgatóként arra törekszem, hogy vezetőink, munkatársaink és partnereink még nagyobb sikereket 

érjenek el azon kötelezettségvállalásunk teljesítésében, hogy fenntartható módon pozitív hatást gyakorló 

vállalatként tartsanak minket számon a biogyógyszerészeti iparágban” – mondta Giuseppe Accogli. 

Párma, 2023. január 30. A Chiesi nemzetközi kutatásorientált biogyógyszerészeti vállalatcsoport örömmel 
jelenti be, hogy a Csoport új vezérigazgatója Giuseppe Accogli, aki kiterjedt és alapos nemzetközi kiválasztási 
folyamatot követően csatlakozik a vállalathoz 2023. április 3-án. 

Giuseppe Accogli sikeres ügyvezető, 25 éves nemzetközi tapasztalatát az orvostechnikai szektorban olyan 
neves és komplex vállalatoknál szerezte, mint a Baxter és a Medtronic. 

Széleskörű iparági tapasztalata több területre is kiterjed (ezek között szerepel az értékesítés, a marketing, a 
K+F, az M&A, a stratégia és termékinnováció) az USA és az EMEA piacain. 

Tapasztalata, etikai értékrendje és lendülete révén tökéletes választás a Chiesi Csoport számára. 

„Megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem a Chiesit növekedésének következő szakaszaiba és 
köszönettel tartozom az Igazgatótanácsnak bizalmukért és a lehetőségért, hogy részese lehetek ennek az 
izgalmas utazásnak” – fejti ki Giuseppe Accogli. „A Chiesi innovatív és rendkívül elkötelezett szakemberekből 
álló Csoport, akik világszerte törődnek az emberek egészségével és jóllétével, és pozitív hatást gyakorolnak a 
környezetre és a közösségekre, amelyekben a vállalat működik. Vezérigazgatóként arra törekszem, hogy 
vezetőink, munkatársaink és partnereink még nagyobb sikereket érjenek el azon kötelezettségvállalásunk 
teljesítésében, hogy fenntartható módon pozitív hatást gyakorló vállalatként tartsanak minket számon a 
biogyógyszerészeti iparágban.” 

„Rendkívül nagy örömünkre szolgál, hogy Giuseppét tudhatjuk a vezérigazgatói székben” – nyilatkozta Alberto 
Chiesi, a Chiesi Csoport elnöke. „Vezetőként már bizonyított, célja pedig, hogy tovább gyarapítsa a Chiesi által 
az elmúlt 85 év során felépített sikert és elvezessen minket a növekedés és innováció következő szakaszába.” 

Marco Vecchia, aki az elmúlt hónapok során vezérigazgatóként, valamint a Globális stratégia és 
vállalatfejlesztés és a Jogi és vállalati ügyek vezetőjeként is eljárt, a továbbiakban a Jogi és vállalati ügyek 
vezetőjeként folytatja munkáját. 

Az Igazgatótanács és a Vezetőség biztosítja a vezetés folytonosságát ebben az átmeneti szakaszban, mialatt 
Giuseppe beléptetése társaságunkhoz lezárul. 

 

 



 

 

A Chiesi Csoportról 

A Chiesi egy nemzetközi, kutatás-orientált biogyógyszerészeti vállalatcsoport, amely a légúti betegségek, a 
ritka betegségek és a speciális ellátás területén fejleszt és forgalmaz innovatív terápiás megoldásokat. A 
vállalat célkitűzése az emberek életminőségének javítása, valamint a felelősségteljes működés a közösség és 
a környezet szempontjából egyaránt. 

Jogállásának Benefit Corporation vállalatra történő módosításával Olaszországban, az USA-ban és 
Franciaországban, a Chiesi közös értékteremtés iránti elkötelezettsége a társadalom egésze felé jogilag 
kötelező erejű és központi szerepet játszik a vállalati szintű döntéshozatalban. A Chiesi 2019 óta rendelkezik B 
Corp minősítéssel, amely egyben azt is jelenti, hogy fenntarthatósági erőfeszítéseinek mérése és értékelése a 
legambiciózusabb globális szabványok szerint történik. A vállalat nettó nulla kibocsátási szintet tervez elérni 
2035-ig. 
 

A több mint 85 év gyógyszeripari tapasztalattal rendelkező Chiesi központja az olaszországi Pármában 
található, világszerte 30 országban tevékenykedik több mint 6000 munkatárssal. A Csoport Pármában található 
kutatás-fejlesztési központja hat másik jelentős – franciaországi, egyesült államokbeli, kanadai, kínai, egyesült 

királyságbeli és svédországi – K+F központtal karöltve végzi munkáját. 
 
Médiakapcsolat: mediarelations@chiesi.com 

mailto:mediarelations@chiesi.com

