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Globálním šéfem AirProducts se stal Seifi Ghasemi 
P r a h a, 19. června 2014 – Představenstvo společnosti Air Products’ (NYSE: APD) oznámilo, 
že s platností od 1. července letošního roku byl jmenován novým předsedou představenstva, 
prezidentem a generálním ředitelem firmy Seifi Ghasemi. Air Products je přední světový 
výrobce a dodavatel technických plynů, které se používají prakticky v každém průmyslovém 
odvětví. Má rozsáhlé aktivity také v České republice a na Slovensku. 

Detaily 

Seifi Ghasemi je v současné době jedním z ředitelů Air Products a zároveň předsedou 
představenstva a generálním ředitelem Rockwood Holdings, Inc. (NYSE:ROC). V nejvyšší funkci 
nahradil Johna E. McGladeho, který odchází 30. června do penze. 

Seifi Ghasemi, který se stal členem představenstva Air Products v září 2013, je ideální vůdčí typ 
byznysmena s globálním rozhledem. V jeho osobě se optimálně spojují zkušenosti z oblastí financí 
se zkušenostmi z průmyslového provozu. Kromě správy mezinárodního finančního portfolia totiž 
velice dobře rozumí průmyslovým plynům, speciálním chemikáliím a výrobě nových materiálů. Od 
roku 2001 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Rockwood Holdings, 
světového leadera v oblasti anorganických speciálních chemikálií a moderních materiálů. Před 
nástupem do Rockwood zastával Seifi Ghasemi řadu vedoucích pozic ve světových průmyslových 
podnicích, včetně pozice generálního ředitele GKN Sinter Metals, Inc., a prošel rovněž několika 
řídícími funkcemi v BOC Group, která je dnes součástí Linde AG. 

„Seifi je velice uznávaný a dynamický šéf, za nímž byl vždy vidět růst cen akcií a stoupající finanční 
zisk. Společnost Air Products vždy významně těžila z jeho názorů a postojů v představenstvu, a 
jsme rádi, že jeho výjimečné vlastnosti budou i nadále ku prospěchu všech zaměstnanců, akcionářů 
a zákazníků Air Products, jakož i všech komunit, kde naše společnost působí,” prohlásil Evert 
Henkes, předsedající ředitel představenstva Air Products. Henkes rovněž dodal, že představenstvo 
by rádo poděkovalo Johnu McGladeovi za téměř 40 let práce ve službách Air Products a za jeho 
vůdčí vlastnosti, které v průběhu těchto let prokázal. 

“Air Products je jedinečná světová firma s rovnoměrnou geografickou přítomností, která má na 
klíčových trzích vedoucí postavení. Velice mě lákají možnosti růstu, které jsou před námi, ať už jde 
o oblast energetiky, životního prostředí nebo nové trhy. Příležitost k rozvoji této společnosti a 
zvýšení její ziskovosti jsou velkou předností. Těším se na spolupráci se všemi zaměstnanci a 
partnery Air Products,” řekl Seifi Ghasemi.  
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Životopis Seifa Ghasemiho 

Seifi Ghasemi má bohaté mezinárodní zkušenosti s podnikovým řízením, portfolio managementem, 
strategickým plánováním, vyhledáváním talentů a s mezinárodními obchodními operacemi. Před 
nástupem do Rockwood Holdings pracoval pro GKN plc, světovou průmyslovou společnost se 
sídlem v Británii, kde zastával nejrůznější řídící pozice včetně předsedy představenstva a 
generálního ředitele Sinter Metals. Jeho zkušenost z průmyslu zahrnuje téměř 20 let ve společnosti 
BOC Group, což je světová plynárenská společnost, která je nyní součástí Linde AG, v níž zastával 
řadu seniorních pozic, včetně pozice prezidenta BOC Gases, a kde byl rovněž členem rady ředitelů. 
Pan Ghasemi je v současné době členem představenstva EnerSys, největšího výrobce 
průmyslových baterií, a je předsedou dozorčí rady CHEMETALL GmbH, světového výrobce a 
vývojáře speciálních chemikálií. Vystudoval strojní inženýrství na Stanfordské univerzitě a předtím 
studoval na Technologickém institutu v íránském Ábádánu. 

Foto: Air Products 

 
O společnosti Air Products 
 
Air Products (NYSE:APD) dodává svým partnerům širokou paletu výrobků a služeb, především atmosférické, procesní a speciální plyny, 
chemikálie a související technologická zařízení. Více než 70 let tak pomáhá zákazníkům, aby se stali co nejvíce produktivními a maximálně 
těžili z energetické úspornosti. Air Products se může pochlubit řadou ocenění, mezi nejvýznamnější patří zařazení do společnosti nejvíce 
inovativních společností světa v anketě magazínu Forbes a Thomson Reuters. Přes 20 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích světa 
přináší efektivní řešení pro zákazníky v oblastech polovodičů, rafinace vodíku, zplyňování uhlí, zkapalňování zemního plynu či moderních 
nátěrů a adhesiv. Ve fiskálním roce 2013 společnost vykázala obrat 10,2 miliard dolarů. Více informací na www.airproducts.cz. 
 
Poznámka: Tato zpráva může obsahovat výhledová prohlášení v souladu s americkým zákonem o obchodování s cennými papíry z roku 
1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tato výhledová prohlášení jsou založena na přiměřených očekáváních a předpokladech 
managementu společnosti k datu vydání této tiskové zprávy s ohledem na významné rizikové faktory. Skutečný výkon a hospodářské 
výsledky se mohou podstatně lišit od prognóz a odhadů vyjádřených ve výhledových prohlášeních v důsledku mnoha faktorů 
nepředpokládaných managementem, včetně rizikových faktorů popsaných ve formuláři 10K za fiskální rok končící 30. září roku 2013. 
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