
 

 

                                                Comunicat de presă 

6 Decembrie 2019 – Azomureș anunță numirea unui nou CEO în persoana domnului Harri Kiiski, 
în timp ce domnul Mihai Aniței va prelua poziția de Country Manager Ameropa România, biroul 
său fiind localizat în București, la Ameropa Romania Services. Ambele numiri intră în vigoare la 1 
ianuarie 2020.  
 
Mihai Aniței (49 de ani) este în acest moment CEO al Azomureș, poziție pe care o ocupă din 2012. 
Din noua poziție de Country Manager Ameropa România, Mihai Aniței va fi responsabil cu 
achizițiile de energie și dezvoltarea afacerilor Ameropa în România. Va raporta noului CEO al 
grupului Ameropa și va ocupa poziții în Consiliile de Administrație ale companiilor grupului în 
România, inclusiv Azomureș.  
 
Harri Kiiski (57 de ani, finlandez) este COO al Azomureș din ianuarie 2018 și este succesorul lui 
Mihai Aniței în poziția de CEO al Azomureș. Harri Kiiski are o experiență bogată în industria 
fertilizanților, activând anterior în companii ca Sabic și Yara. Harri Kiiski este stabilit în Târgu 
Mureș, împreună cu soția.  
 
Andreas Zivy, președintele Consiliului de Administrație al Ameropa Holding AG a declarat: 
“Continuăm să întărim prezența noastră în România și sunt încrezător că prin managementul 
asigurat de Mihai Aniței și Harri Kiiski, Ameropa și Azomureș vor continua să contribuie la 
dezvoltarea economiei din România, dar și a sectorului agricol și a comunităților locale din 
regiunea Dunării. “ 
 
Despre Ameropa  
Fondată în 1948, Ameropa este o companie privată elvețiană, localizată în Binningen, în 
apropiere de Basel. Obiectul de activitate este reprezentat de intermedierea și producția în 
domeniul cerealelor și a îngrășămintelor pentru agricultură. În România, Ameropa deține (sau 
este acționar majoritar) următoarele companii: Ameropa Grains Constanța, Chimpex Constanța, 
Azomureș Târgu Mureș, Agroind Oradea și Promat Tășnad.  Pentru mai multe informații despre 
activitatea companiei puteți consulta site-ul www.ameropa.com.  
 
Despre Azomureș 
Azomureș este cel mai important producător de îngrășăminte pentru agricultură din România și 
un foarte important angajator din Transilvania. Cu o capacitate anuală de 1,6 milioane de tone, 
Azomureș produce diverse tipuri de îngrăsăminte ca nitrat de amoniu, uree, nitrocalcar, 
îngrășăminte complexe de tip NPK și melamină. Azomureș s-a alăturat grupului Ameropa în 2012. 
Pentru mai multe informații despre activitatea companiei puteți consulta site-ul 
www.azomures.com.  
 
Pentru informații suplimentare:  
Cristina Ene 
cristina.ene@theshaper.ro 
Phone +40 741 209 409 

http://www.ameropa.com/
http://www.azomures.com/

