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Hochwald breidt bedrijfsleiding uit 

Thilo R. Pomykala wordt Chief Sales Officer 

 

Thalfang, 29 juli 2019 

 

 

Hochwald breidt zijn bedrijfsleiding uit met een derde verantwoordelijke. Met ingang van 1 

september 2019 treedt Thilo R. Pomykala (48) in dienst van de Hochwald-groep. Thilo R. 

Pomykala wordt Chief Sales Officer en lid van de bedrijfsleiding.  

 

In de afgelopen maanden heeft Hochwald zijn distributie-onderdelen gereorganiseerd en 

opnieuw vormgegeven.  Met de vervulling van de nieuw in het leven geroepen functie van 

Chief Sales Officers is dit proces nu afgesloten. Thilo R. Pomykala is verantwoordelijk voor 

de distributie- en marketingonderdelen National Brands, Consumer Products International, 

Private Label Europe en B2B. De hoofden van deze distributie-onderdelen rapporteren 

rechtstreeks aan hem.  

 

De heer Pomykala begon zijn carrière bij Unilever en werkte daar acht jaar in verschillende 

verkoopfuncties voordat hij meer dan vijftien jaar succesvol werkzaam was in leidinggevende 

posities in de zuivelindustrie. In 2002 begon hij bij Hochland Deutschland GmbH, waar hij 

eerst de verantwoordelijkheid voor de distributie overnam en daarna meer dan acht jaar als 

Marketing Direktor Westeuropa de merken leidde. Later maakt hij de overstap naar het 

zuivelbedrijf Meggle als bedrijfsleider en procuratiehouder voor distributie, marketing en 

productontwikkeling. Ten slotte was de heer Pomykala lid van de directie van Semper idem 

Underberg AG waar hij verantwoordelijk was voor distributie en marketing en een 

doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de geslaagde reorganisatie van de onderneming. 

 

Detlef Latka, Chief Executive Officer van Hochwald Foods GmbH: "Thilo R. Pomykala brengt 

naast zijn jarenlange ervaring in de branche ook enorm veel nieuwe ideeën mee, die binnen 

de nieuwe structuur uitstekend zijn om te zetten." 

 

 

Over Hochwald Foods GmbH: 

Hochwald Foods GmbH, gevestigd te Thalfang, Rheinland-Pfalz (D), dekt met productielocaties in 

Duitsland en Nederland het gehele spectrum aan melkproducten af. Hochwald is het overkoepelende 

bedrijf voor merken als Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee, Elinas en Hochwald evenals 

handelsmerken en internationale merken zoals Bonny. www.hochwald.de 
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