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STEFAN CASPARI  
SENIOR VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER, GRAIN AND PROTEIN 
 
Stefan Caspari jest zatrudniony w firmie AGCO jako Senior Vice President and General Manager, Grain and 
Protein. Na obecnym stanowisku pan Caspari kieruje globalną działalnością, zarządzaniem produktami, inżynierią 
i działalnością komercyjną działu Grain and Protein w firmie AGCO. Jego priorytety obejmują osiągnięcie pozycji 
lidera w dziedzinie innowacyjnych, inteligentnych i niezawodnych rozwiązań dotyczących ziarna i protein 
zapewniających bezpieczeństwo żywności, zrównoważony rozwój i dobrostan zwierząt. Ponadto skupia się na 
zwiększaniu rentowności klientów i przyspieszaniu rentownego wzrostu dzięki synergii w ramach organizacji 
Grain and Protein, a także pozostałych jednostek firmy AGCO. Pracuje w Duluth w stanie Georgia, USA. 
 
Na poprzednim stanowisku w AGCO pan Caspari pełnił funkcję Director, Strategy and Integration, w ramach 
której pomyślnie zarządzał procesami rocznego planowania strategicznego dla Europy, Afryki i Bliskiego 
Wschodu. Stefan Caspari pełnił również funkcję Director, Multi-Brand Strategy and Governance w Europie, Afryce 
i na Bliskim Wschodzie, tworząc docelowe segmenty rynku i zajmując się pozycjonowaniem głównych marek 
maszyn. Awansował na stanowisko Vice President, Global Strategy and Integration, na którym był 
odpowiedzialny za rozwój globalnej strategii firmy AGCO, poprawę wydajności w całej firmie oraz rozwój, jak 
również za inicjatywy dotyczące fuzji i przejęć. Ostatnio piastował stanowisko Vice President Fuse, Connected 
Services and Technology, na którym opracowywał strategię połączonej floty i telemetrii firmy AGCO oraz procesy 
wdrażania technologii inteligentnego rolnictwa. 
 
Przed dołączeniem do firmy AGCO zajmował kilka stanowisk kierowniczych w obszarze sprzedaży, marketingu i 
działalności operacyjnej w branży ubezpieczeniowej i konsultingowej, w tym w firmach Zurich Financial Services 
oraz Arthur D. Little. 
 
Stefan Caspari uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa ze specjalizacją z ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w 
Bonn w Niemczech. Zasiada w zarządzie izby handlowej German American Chamber of Commerce South. 
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