Willem Schoeber
Non-executive independent director of Electrica SA
Appointed interim since 1 May 2016
Willem Schoeber is a Dutch and German citizen and has over 40 years of experience in the energy
field. He worked for 30 years in the Royal Dutch Shell group in the Netherlands, France, Germany
and the USA, with senior management positions in refining. In 2007 he switched to the utility
business as the chairman of the executive board of swb AG (formerly "Stadtwerke Bremen AG", the
integrated utility company of the city of Bremen, Germany), and joined the executive board of EWE
AG (Oldenburg, Germany) in 2010. In the latter role he was responsible for power generation and
the utility businesses in Turkey and Poland. Since 2013, he continued his career in the position of
independent business consultant. Willem Schoeber remained chair of the Board of Directors of EWE
Turkey Holding AŞ (Istanbul, Turkey), Bursagaz (Bursa, Turkey), Kayserigaz (Kayseri, Turkey) until
2015. He is a member of the board of directors of Neste Oyj (Helsinki, Finland) and of the supervisory
board of Gasunie NV (Groningen, the Netherlands) since 2013 and member of the audit committees
of these boards. He graduated from Eindhoven University of Technology (the Netherlands) and has
a PhD in Technical Sciences.

Willem Schoeber
Administrator independent non-executiv al Electrica SA
Numit interimar începând cu 1 mai 2016
Willem Schoeber este un cetățean olandez și german și are peste 40 de ani de experiență în
domeniul energetic. El a lucrat timp de 30 de ani în grupul Royal Dutch Shell în Olanda, Franta,
Germania, si SUA, cu poziții de conducere în domeniul rafinarii. În anul 2007 a facut schimbarea la
afaceri in domeniul utilitatilor, în calitate de președinte al consiliului executiv al swb AG (fostă
"Stadtwerke Bremen AG", compania integrată de utilități a orașului Bremen, Germania) și s-a
alăturat consiliului executiv al RWE AG (Oldenburg, Germania), în anul 2010. În acest din urmă rol
a raspuns de companiile de generare a energiei electrice si utilitati din Turcia și Polonia. Începând
cu anul 2013 si-a continuat cariera în funcția de consultant independent în afaceri. Willem Schoeber
a rămas președinte al Consiliului de Administratie al EWE Turcia Holding AŞ (Istanbul, Turcia),
Bursagaz (Bursa, Turcia), Kayserigaz (Kayseri, Turcia) până în anul 2015. Incepând cu anul 2013
este membru al Consiliului de Administrație al Neste Oyj (Helsinki, Finlanda) și al Consiliului de
Supraveghere al Gasunie NV (Groningen, Olanda) și este membru al comitetelor de audit ale acestor
consilii. A absolvit Eindhoven University of Technology (Olanda) si are un doctorat in stiinte tehnice.

