PRESS RELEASE

Alstom nomeia Michael Keroullé como novo Presidente da Alstom
Américas
Executivo traz 24 anos de experiência em posições de liderança regional e
global

22 de julho de 2021 – A Alstom anunciou a nomeação de Michael Keroullé como Presidente da Região
das Américas da Alstom, a partir de 1º de julho. Michael é responsável pela execução da estratégia da
Alstom in Motion nas Américas e pelo desempenho comercial e operacional da região, bem como pela
integração regional contínua da Bombardier Transportation. Nessa nova função, Michael é membro do
Comitê Executivo e da Equipe de Liderança da Alstom, reportando-se a Henri Poupart-Lafarge,
Presidente e CEO da Alstom.
Michael ingressou na Alstom após a aquisição da Bombardier Transportation pela empresa no início
deste ano. Anteriormente, foi presidente e CEO da General Electric (GE) Steam Power, uma empresa
de US $ 4,5 bilhões com 10.000 funcionários em 60 países e líder global em grandes sistemas e serviços
no setor de energia.
Ao longo de seus 24 anos de carreira, Michael ocupou vários cargos de liderança global na GE, Alstom
Power e Lurgi, e atuou em quatro continentes. Como Diretor Comercial da GE Steam Power, Michael
conduziu o crescimento do negócio, apesar da dinâmica de mercado em declínio. Na Alstom Power,
Michael liderou a organização do P&L de várias multi-unidades regionais como gerente geral / diretor
administrativo no Oriente Médio, Índia e Europa.
Em cada uma dessas posições, Michael adquiriu um histórico de direcionar o foco no cliente e o rigor
operacional para entregar resultados sólidos para os clientes e seus negócios, criando e liderando
equipes multiculturais diversificadas e de alto impacto por meio de transformações importantes,
incluindo a integração pós-fusão.
Michael é mestre em engenharia química pela Université de Technologie de Compiègne (UTC) na França
e é aluno do INSEAD Executive Education.
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Liderando sociedades hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, Alstom desarrolla y comercializa soluciones de movilidad que
proporcionan las bases sostenibles para el futuro del transporte. La cartera de productos de Alstom abarca desde trenes de alta velocidad,
metros, monorraíles y tranvías hasta sistemas integrados, servicios personalizados, infraestructura, señalización y soluciones de movilidad
digital. Alstom tiene 150.000 vehículos en servicio comercial en todo el mundo. Con Bombardier Transportation uniéndose a Alstom el 29 de
enero de 2021, los ingresos combinados del Grupo ampliado ascienden a 14.000 millones de euros para el período de 12 meses que finalizó
el 31 de marzo de 2021. Con sede en Francia, Alstom está ahora presente en 70 países y emplea a más de 70.000 personas. www.alstom.com
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