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Nunhem, Nederland – 21 september 2022 – Maximilian Becker (36), Managing
Director van BASF Portuguesa, zal als Senior Vice President de leiding nemen
over BASF’s groentezadenbedrijf wereldwijd, opererend onder de vlag van
Nunhems®. Vanaf 1 oktober 2022 volgt hij het huidige hoofd Vicente Navarro (61)
op, die na 37 jaar toewijding aan dit bedrijf met pensioen gaat.
"Het is voor mij een enorme eer om in de voetsporen te treden van Vicente
Navarro. Gedurende zovele jaren heeft hij niet alleen ons bedrijf, maar ook de
groentezaden industrie vormgegeven," aldus Maximilian Becker. "Ik kijk ernaar uit
om te werken met een voortreffelijk en ervaren team en al onze inspanningen te
blijven richten op het nastreven van onze bedrijfsdoelstelling, namelijk gezond
eten aangenaam en duurzaam maken. Ik geloof echt dat dit bedrijf een enorme
toekomst heeft door oplossingen te bieden voor een van 's werelds meest
relevante kwesties: gezonde voeding."
Maximilian Becker werd in 1986 geboren in het Duitse Frankfurt am Main. Hij
studeerde economie en recht aan de EBS University in Wiesbaden, Duitsland en
aan de The Business School for the World, INSEAD, in Fontainebleau, Frankrijk.
Verder behaalde hij een master International Business aan de ESADE in
Barcelona, Spanje. In 2013 begon Maximilian Becker bij BASF. Hij heeft
verschillende functies bekleed bij de divisie Nutrition & Health van BASF, waar hij
strategische projecten leidde en als stafchef van een bestuurslid functioneerde.
Sinds 2018 is hij Managing Director van BASF Portuguesa Lda. in Lissabon en
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Head of Country Management bij Agricultural Solutions in Portugal. Voor hij zijn
carrière bij BASF startte, deed Maximilian Becker ervaring op bij diverse
consultancybedrijven.
Maximilian Becker's CV vindt u hier.

Over Agricultural Solutions van BASF
Landbouw is van fundamenteel belang om voldoende gezond en betaalbaar voedsel te leveren voor
een snelgroeiende bevolking terwijl de milieueffecten worden verminderd. Door samen te werken
met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te integreren in alle
bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren om een positieve impact te creëren op duurzame landbouw.
Daarom investeren wij in een sterke R&D-pijplijn, die innovatief denken verbindt met praktische actie
in het veld. Ons portfolio omvat zaden en specifiek geselecteerde planteigenschappen, chemische
en

biologische

gewasbescherming,

oplossingen

voor

bodembeheer,

plantgezondheid,

plaagbestrijding en digitale landbouw. Met deskundige teams in het lab, op het veld, op kantoor en
in de productie, streven wij ernaar het juiste evenwicht te vinden voor succes voor boeren, de
landbouw en toekomstige generaties. In 2021 behaalde onze divisie een omzet van € 8,2 miljard.
Ga voor meer informatie naar www.agriculture.basf.com of een van onze socialemediakanalen.

Over BASF
Bij BASF “we create chemistry” voor een duurzame toekomst. We combineren economisch succes
met milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ongeveer 111.000 werknemers
van de BASF Group dragen bij aan het succes van onze klanten in bijna alle sectoren en in bijna elk
land ter wereld. Onze portfolio omvat zes segmenten: Chemicaliën, Materialen, Industriële
Oplossingen, Oppervlaktetechnologieën, Voeding & Verzorging en Landbouwoplossingen. BASF
had in 2021 een omzet van € 78,6 miljard. BASF-aandelen worden verhandeld op de beurs van
Frankfurt (BAS) en als American Depositary Receipts (BASFY) in de VS. Nadere informatie vindt u
op www.basf.com/global/en.html.

