VERANDERENDE OMSTANDIGHEDEN
DWINGEN TOT AANSCHERPING STRATEGIE

De veranderende marktomstandigheden en onder andere afspraken over het klimaatakkoord dwingen Cosun tot een herbezinning op de langetermijnstrategie en op de investeringen in de werkmaatschappijen. Het uitgangspunt blijft: continuïteit garanderen voor een
goede bietenprijs, zegt Ben van Doesburgh, extern lid en plaatsvervangend vice-voorzitter
van de raad van beheer.
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onze coöperatie.”

Ben van Doesburgh was onder meer werkzaam bij Procter & Gamble, Mattel en het
familiebedrijf Koninklijke De Kuyper

Ton Schönwetter
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