
MEVR. CATHERINE LAMBOLEY,
NIEUWE DIRECTEUR VAN DE PLANT CARE-DIVISIE VAN OLMIX GROUP

Olmix Group gaat verder met het implementeren van zijn strategisch plan 2021-2025 met de benoeming 
van Catherine Lamboley als divisiehoofd voor Global Plant Care.

Zij zal een nieuwe focus leggen op de positie van Olmix in de markt voor 
bio-oplossingen voor grond en gewassen. Olmix wil concrete en effectieve 
handvatten bieden aan de belangrijke spelers in de landbouw wereldwijd: 
landbouwers, distributeurs, producenten en derden. Zij zal zorgen voor de 
internationale ontwikkeling en zichtbaarheid van op wetenschap gebaseerde 
bio-oplossingen die winstgevend zijn voor de landbouwer en goed zijn voor het 
milieu.

Catherine Lamboley brengt haar kennis van de landbouwwereld, opgedaan 
tijdens 25 jaar ervaring in de landbouwindustrie, naar de Olmix-groep. Ook 
heeft zij veel zakelijke ervaring opgedaan in de verschillende posities die zij 
heeft bekleed (algemeen management, verkoop, marketing, toevoerketen en 
financiën).

Als lid van het Uitvoerend Comité van de groep zal ze rapporteren aan de CEO, Dhr. Jean-Christophe Juilliard.

De bio-oplossingen van Olmix zijn gericht op een geïntegreerd management van het ecosysteem in bodem en 
gewassen. Met de producten uit eigen fabrieken gaan economische - en milieuprestaties hand in hand. Het 
productassortiment van Olmix Plant Care biedt oplossingen voor de uitdagingen met betrekking tot duurzaamheid 
en rentabiliteit; aangetoond door onderzoeken die wereldwijd worden uitgevoerd. Uitdagingen waarmee onze 
partners en klanten worden geconfronteerd in de akkerbouw,  groente- en fruitteelt en groenvoorzieningen.

«Voedsel- en klimaatkwesties zijn bijzonder belangrijk voor mij en ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe alternatieve 
technologieën gezonder voor het milieu zijn, maar ook inspelen op de verwachtingen van de landbouwwereld en de 
samenleving. Hiermee kunnen we de transformatie van de landbouw versnellen om te komen tot een meer duurzame 
en veerkrachtige productie,» zegt Catherine Lamboley. « Olmix is in lijn met deze visie en beschikt over alle troeven om 
innovatieve en efficiënte oplossingen te bieden aan alle spelers in de landbouwwereld. Dat dankt Olmix aan unieke R&D 
en productieprocessen, een sterke internationale aanwezigheid en een uitgebreid palet aan producten, aangepast aan 
elke behoefte. Olmix kent toegewijde medewerkers die door samenwerking en het stimuleren van collectieve kennis de 
gemeenschappelijke uitdagingen aangaan». 

Jean-Christophe Juilliard wijst erop dat de komst van Catherine Lamboley «de sterke ambities van de groep 
aantoont om haar Plant Care-activiteiten te ontwikkelen, waarvoor we innoverende oplossingen hebben in lijn met 
de verwachtingen van een snel veranderende markt. Landbouwproductiemethoden evolueren en leiden wereldwijd 
naar een groeiende noodzaak voor alternatieve bio-oplossingen voor de bodem en de plant. De ervaring van Catherine 
Lamboley en haar kennis van internationale landbouwproductie zullen de Olmix groep helpen om nieuwe oplossingen 
te ontwikkelen en te promoten om zo de plantaardige sectoren te ondersteunen hun productiemethoden aan te passen 
ten voordele van alle belanghebbenden.».
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Over Olmix

Olmix Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling van biotechnologische oplossingen om de ecologische transitie van 
teeltmethoden te ondersteunen. Het is haar ambitie om de verbetering van het rendement voor alle belanghebbenden 
in de landbouwsector te verenigen met het beschermen van het milieu via het gebruik van natuurvriendelijke inputs.

De oplossingen van de Olmix Plant Care-divisie richten zich op 3 sleutelfactoren in gewasproductie: het ontwikkelen van 
bodemvruchtbaarheid en versterken van de weerbaarheid, het verbeteren van de capaciteit van het gewas om aan water 
en mineralen te geraken en het verbeteren van de stressweerstand van de gewassen.

Olmix heeft een omzet van € 155 miljoen en stelt 650 mensen tewerk in 36 vestigingen wereldwijd. De groep heeft 14 
industriële vestigingen, inclusief een bioraffinaderij gespecialiseerd in het verwerken van algen en 4 productielocaties 
voor haar Plant Care-activiteiten, deze laatste met een totale omzet van € 36 miljoen.

Perscontacten: 
Hans BLUEMINK, Territory Manager Benelux: hbluemink@olmix.com - +31 653 175 653
Anne-Camille SAMSON, Communicatie en Marketing: acsamson@olmix.com - +33 (0)7 88 31 08 75   
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