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PERSBERICHT 
 
DOMO Chemicals stelt nieuwe Chief Commercial Officer 

Polymers & Intermediates en Chief Supply Chain & Procurement 

Officer aan 

 

 

Gent, 31 januari 2023 - DOMO Chemicals, het toonaangevende 

bedrijf in technische materiaaloplossingen en diensten op basis van 

polyamide, kondigt de aanstelling aan van twee belangrijke 

leidinggevende functies. Vedran Kujundzic gaat bij DOMO aan de slag 

als Chief Commercial Officer Polymers & Intermediates (polymeren & 

halffabricaten). Stéphane Guélat wordt op zijn beurt Chief Supply 

Chain & Procurement Officer bij DOMO. Beide aanstellingen werden 

van kracht op januari 2023.  

 

Vedran Kujundzic, een expert in de sector met dertig jaar ervaring 

in polyamide, wordt als Chief Commercial Officer verantwoordelijk 

voor de marketing en verkoop van de productielijn van polymeren & 

halffabricaten voor toepassingen met polyamide 6 en 66 (PA6 en 

PA66). In zijn functie zal Vedran Kujundzic inzetten op het 

optimaliseren van de upstream waardeketen bij DOMO voor PA6- en 

PA66-oplossingen. Als lid van het directiecomité (ExCom) rapporteert 

Vedran aan Yves Bonte, CEO van DOMO, en werkt hij nauw samen 

met Ludovic Tonnerre, Chief Commercial Officer Engineered 

Materials. 

 

“Ik ben ontzettend blij dat ik aan de slag ga bij DOMO, een 

doorgewinterde speler in de wereld van PA6 en PA66 en een 

innovatieve leider in duurzame polyamiden”, aldus Vedran Kujundzic. 

“Dankzij onze technologie – die de beste in haar soort is – onze 

klantgerichtheid, flexibele aanpak en focus op duurzame oplossingen 

zijn wij uniek op de markt. Ik kijk ernaar uit om de strategische 

ontwikkeling van DOMO en onze chemische en polymeersector te 

helpen vormgeven op basis van onze sterke klantenrelaties. 

Duurzaamheid zal dus ongetwijfeld een prioritaire bouwsteen van 

onze groei zijn.” 

 

Vedran Kujundzic komt van bij Borealis waar hij vicepresident, 

verkoopmanager polyolefinen en lid van de polyolefinen-raad was. 

Voor hij in 2016 bij Borealis begon, was hij 20 jaar bij BASF actief in 

verschillende leidinggevende en operationele marketing- en 

salesfuncties voor polyamiden en halffabricaten. Hij heeft diploma's 

op zak van de Ludwigshafen Universiteit voor Business en 

Maatschappij en de INSEAD en IMD. 
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Stéphane Guélat treedt in dienst bij DOMO als Chief Supply Chain & 

Procurement Officer en is daarbij verantwoordelijk voor de aankoop, 

het energiebeheer en de wereldwijde toeleveringsketen. Met 25 jaar 

internationale ervaring in het management van wereldwijde 

toeleveringsketens zal hij ook de verkoop en operationele planning, 

aankoop en logistiek in goede banen leiden. Als lid van het ExCom 

rapporteert hij eveneens aan CEOYves Bonte. 

 

“De visie, missie en waarden van DOMO hebben me echt geïnspireerd 

en ik kijk er ontzettend naar uit om een brug te slaan tussen de 

mensen, processen en systemen die DOMO verbinden met onze 

leveranciers zodat we iedereen een competitieve waarde kunnen 

leveren”, aldus Guélat. “Het is mijn taak de relatie met de leveranciers 

op te bouwen en hen samen met ons te laten werken aan innovatie 

en de ontwikkeling van nieuwe producten. Het is ook een kans om de 

overgang te maken van louter risicobeperking naar 

leveranciersrelaties die meer waarde creëren, en om in deze 

uitdagende tijden nauwer samen te werken. Door een evenwicht te 

zoeken tussen snelheid en kosten op het gebied van aankoop via 

multisourcing kunnen we samen timmeren aan veerkracht en 

duurzaamheid.” 

 

Stéphane Guélat vervoegt DOMO van bij GrafTech International waar 

hij sinds 2020 als vicepresident en general manager van de globale 

toeleveringsketen werkte. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende 

functies bij Emerson en Eaton Corporation, in operations, strategische 

aankoop en sourcing, waaronder energie, logistiek en 

toeleveringsketen. Hij heeft een master burgerlijk ingenieur op zak 

en een executive MBA van de HEC Lausanne. Hij woont in Zwitserland 

en zal werken vanuit de hoofdzetel in Gent. 

 

Sinds januari 2023 bestaat het directiecomité van DOMO uit de 

volgende leden:  

• Yves Bonte, Chief Executive Officer 
• Koen Van Loock, Chief Financial Officer  
• Bernard De Vos, Chief Legal Officer 

• Wilfried Debus, Chief Corporate Development Officer  
• Kristina Friberg, Chief Industrial Officer  
• Edyta Gorecka, Chief Human Resources Officer  

• Stéphane Guélat, Chief Supply Chain and Procurement Officer  
• Vedran Kujundzic, Chief Commercial Officer Polymers & 

Intermediates  
• Ludovic Tonnerre, Chief Commercial Officer Engineered 

Materials  
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Over DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals biedt technische materiaaloplossingen en diensten 

op basis van polyamide voor de auto-, consumptie-, industriële, 

elektrische en elektronische industrie. Op basis van de upstream en 

downstream integratie van het bedrijf levert DOMO ook producten en 

diensten voor de landbouw-, chemische, farmaceutische, vezel- en 

textielsector. Zijn complete portfolio van producten en diensten op 

basis van polymeren omvat chemische halffabricaten, harsen, 

technische kunststoffen en hoogwaardige vezels. Enkele van de 

bekendste merken zijn met TECHNYL® gemaakte materialen, 

STABAMID® PA66-basisproducten, DOMAMID® PA6-basisharsen, 

NYLEO® Polyamide 66-vezels en TECHNYL® 4EARTH-duurzame 

polyamiden. 

 

Contactpersoon bij DOMO Chemicals GmbH: 

Catherine Weyne  

Director Communications 

catherine.weyne@domo.org  

 

Marc Chalupsky  

Manager External and Online Communications 

marc.chalupsky@domo.org  
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