
   

 

Inetum îl numește pe Jacques Pommeraud în funcția de Director 

General Executiv,  

Vincent Rouaix, în calitate de Membru al Consiliului, devine 

consultant F&A în cadrul Inetum  

 

• Jacques Pommeraud devine Directorul General Executiv al Inetum 

• Vincent Rouaix, în calitate de Membru al Consiliului, devine consultant F&A în cadrul 
Inetum. 

 

Londra, Marea Britanie și Saint-Ouen, Franța, 16 februarie 2023 – Bain Capital și Inetum au 
anunțat azi că Jacques Pommeraud va fi numit în funcția de Director General Executiv al Inetum 
pe data de 27 februarie 2023 iar Vincent Rouaix, în calitate de Membru al Consiliului, va consilia 
Inetum pe teme de Fuziuni și Achiziții.   

Jacques Pommeraud este un director experimentat, având o vastă experiență în industriile 
tehnologice și de servicii, precum și o formare tehnică și tehnologică temeinică. Și-a demonstrat 
în repetate rânduri viziunea strategică, capacitatea de a crea și coordona echipe diverse cu 
impacte regionale majore. Are în palmares creșteri remarcabile și îmbunătățiri ale performanței 
prin transformări ambițioase.  

Jacques Pommeraud a declarat „Sunt încântat să mă alătur Inetum și să continui accelerarea 
și mai puternică a demersului de creare de valoare. Sunt nerăbdător să conduc această echipă 
de experți, care și-a demonstrat talentul în extinderea impactului Inetum și a capacităților de 
transformare digitală în ultimii zece ani. Compania are un potențial imens pentru și mai multă 
inovație și de a adresa noile nevoi digitale ale clienților noștri.” 

Vincent Rouaix a comentat „De-a lungul ultimilor 14 ani de creștere continuă, am avut onoarea 
și plăcerea de a construi una dintre cele mai mari companii de servicii IT din Europa. Vreau să 
mulțumesc tuturor echipelor pentru angajamentul și profesionalismul lor și pentru contribuția 
adusă la a face Inetum ceea ce este azi. Îi urez mult succes lui Jacques Pommeraud în noua 
funcție. Voi continua să susțin dezvoltarea Inetum.” 

„Suntem încântați de venirea lui Jacques Pommeraud la Inetum, de vasta experiență 
internațională și cunoștințele din industriile tehnologice și de servicii pe care acesta le aduce.” 
au declarat Matthias Boyer Chammard, Partener și Giovanni Camera, Partener în cadrul 
Bain Capital Private Equity. „Sub conducerea lui Vincent, Inetum a avut o perioadă de creștere 
incredibilă, astfel că Jacques și întreaga echipă de conducere au acum o poziționare foarte 
bună, care le permite să continue și să intensifice această traiectorie spre noi zone de creștere 
pe piața transformării digitale. Suntem încântați că implicarea lui Vincent în companie va 
continua în calitatea sa de investitor, membru al consiliului de administrație și consilier pentru 
marile F&A.”  

 

  



   
Despre Jacques Pommeraud  

Înainte de numirea sa în cadrul Inetum, Jacques Pommeraud a fost Vice Președinte Executiv al Bureau 

Veritas, fiind responsabil de Franța, Africa și Serviciile Administrative. Și-a început cariera în domeniul 

Consultanței Strategice, în cadrul McKinsey&Co, la Paris și Boston. În 2009, s-a alăturat Atos pentru a 

conduce programul de transformare al Grupului, preluând treptat mai multe responsabilități, fiind numit 

în final în funcția de Director General Executiv al Canopy Cloud. În 2014, s-a alăturat Salesforce Inc, în 

calitate de Vice-Președinte Senior & Director General Success Services, la sediul lor din San Francisco, 

USA, preluând apoi o funcție similară în cadrul SAP. Jacques Pommeraud, 46 de ani, deține un master 

în inginerie la École Nationale des Ponts et Chaussées (Franța) și un MBA la INSEAD. 

Despre Inetum, Positive digital flow 

Inetum este o companie agilă de servicii IT care furnizează servicii și soluții digitale, un grup mondial care 

ajută companiile și instituțiile să profite la maximum de fluxul digital. În contextul unei realități dinamice, 

în care nevoile și uzanțele sunt permanent reinventate, angajamentul grupului Inetum față de toți acești 

jucători este pentru inovație, adaptare continuă și menținerea unei poziții de lider. Având un profil multi-

expert, Inetum oferă clienților săi o combinație unică între proximitate, defalcare sectorială și soluții de 

ultimă generație. Prezent în peste 27 de țări, grupul are aproape 27.000 de colaboratori, iar în 2021 a 

generat venituri de 2,2 miliarde de euro.  

Despre Bain Capital Private Equity 

Bain Capital Private Equity a dezvoltat parteneriate strânse cu echipe de conducere pentru a furniza 

resursele strategice necesare marilor companii și a le ajuta să exceleze încă de la fondarea sa în 1984. 

Echipa globală a Bain Capital Private Equity, de aproximativ 250 de profesioniști, creează valoare pentru 

portofoliul său de clienți prin intermediul platformei globale și expertizei sale aprofundate în industrii 

verticale cheie, inclusiv sănătate, servicii oferite consumatorilor/comerț cu amănuntul, financiare și de 

afaceri, industrii și tehnologie, media și telecomunicații.  

Bain Capital are 22 de birouri pe patru continente. De la înființare, compania a făcut investiții primare sau 

complementare în peste 1.000 de companii. Pe lângă capitalul privat, Bain Capital investește în variate 

clase de active de tip credite, imobiliare, capitaluri publice și capitaluri de risc, gestionând un total 

aproximativ de 150 miliarde de dolari și valorificând platforma comună a companiei pentru a accesa 

oportunități în domenii strategice de interes. Pentru mai multe informații accesați: 

www.baincapitalprivateequity.com. 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Biroul de Relații cu Presa Inetum 

press@inetum.com 

 

Claudine Morel Le-Berre 

VP Director de Comunicare al Grupului 

 

Găsiți Inetum pe rețelele sociale: 

Facebook / Twitter / LinkedIn / YouTube / Instagram 

inetum.com 

Biroul de Relații cu Presa Bain Capital 

baincapital@camarco.co.uk  
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Julia Tilley 

Partener 

Telefon: +44 (0) 7815 068 387  

 

Georgina Whittle 

Partener 

Telefon: +44 (0) 7835 770 967  


