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ICIG benoemt nieuwe President van Vynova Group: Christophe 
André volgt Stefan Sommer op 
 
2 juli 2021 
 
International Chemical Investors Group (ICIG) en Vynova Group kondigen de benoeming aan van 
Christophe André als nieuwe President van Vynova Group, met ingang van 1 september 2021. 
Christophe André volgt Stefan Sommer op, die zijn functie als President van Vynova Group neerlegt 
en de rol van Voorzitter van de Supervisory Board van Vynova Holding op zich neemt. 
 

Stefan Sommer (63) startte als President van Vynova Group bij de oprichting van het bedrijf 
op 1 augustus 2015. Hij gaat op 1 september 2021 met pensioen en neemt op 1 januari 
2022 binnen Vynova's moederbedrijf ICIG de voorzittersrol op van de Supervisory Board 
van Vynova Holding. Stefan Sommer zal Vynova Group ook blijven vertegenwoordigen in 
belangrijke Europese PVC- en kunststoffederaties, zoals VinylPlus, de European Council of 
Vinyl Manufacturers (ECVM) en PlasticsEurope. Tot eind 2021 zal hij het directiecomité van 
Vynova ondersteunen bij de overgang naar zijn opvolger. 

   
Christophe André (50) behaalde masterdiploma’s in ingenieurswetenschappen en 
economie aan Télécom Paris en ESSEC, en een MBA aan INSEAD. Hij oefende verschillende 
internationale senior managementfuncties uit bij fijnchemieproducent Rohm and Haas, 
waar hij Europees directeur was van de afdelingen Monomers en Adhesives. Daarnaast was 
hij ook Managing Director bij papierfabrikant Arjowiggins Graphic. In zijn laatste functies 
was Christophe André actief bij fijnchemiegroep Arkema als Group President van de 
wereldwijde Thiochemicals-activiteiten en, sinds 2016, als lid van het Uitvoerend Comité 
van Arkema, verantwoordelijk voor de Advanced Materials portfolio. 
 
 
Over Vynova 
Vynova is een toonaangevende Europese producent van PVC en chlooralkali-producten. Onze producten spelen een 
essentiële rol bij het vervaardigen van talrijke industriële producten en consumentengoederen die onze levenskwaliteit 
verbeteren. Met productievestigingen in vijf landen en meer dan 1.250 toegewijde medewerkers, halen we een 
jaaromzet van 830 miljoen euro. 
Vynova werd opgericht in 2015 en is het chloorvinyl-platform van de International Chemical Investors Group (ICIG). Ons 
productaanbod omvat onder meer verschillende soorten suspensie-PVC (S-PVC), kaliumhydroxide (KOH) en andere 
kaliumderivaten, natriumhydroxide (NaOH) en natriumhypochloriet (NaOCl). 
Voor meer informatie: www.vynova-group.com.  
 
Over ICIG 
International Chemical Investors is een private industriële groep met een totale omzet van 2 miljard euro. ICIG richt zich 
op drie hoofdplatforms: Farmaceutica onder het merk CordenPharma, Fijnchemie onder het merk WeylChem en 
Chloorvinyls onder het merk Vynova. Sinds haar oprichting in 2004 is ICIG uitgegroeid tot een groep met meer dan 20 
onafhankelijke chemische en farmaceutische bedrijven, die allemaal hun oorsprong hebben in grote, wereldwijd actieve 
chemische of farmaceutische ondernemingen. Momenteel tellen de ICIG-bedrijven ongeveer 5.685 werknemers en 
omvatten ze meer dan 25 productiesites in Europa en de Verenigde Staten. Voor meer informatie: www.ic-investors.com. 
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Contact: 
Yannick Brusselmans 
Group Communication Manager Vynova Group 
Tel.: +32 479 32 34 99 
E-mail: yannick.brusselmans@vynova-group.com  
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