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Jaarlijkse Algemene Vergadering van MAN SE kiest 

nieuwe vertegenwoordigers van de aandeelhouders in 

de Raad van Commissarissen  

  
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van MAN SE in München heeft vandaag drie 

vertegenwoordigers van de aandeelhouders in de Raad van Commissarissen 

gekozen tot 2016, te weten prof. dr. Martin Winterkorn, Hans Dieter Pötsch en 

prof. dr. Jochem Heizmann. Als plaatsvervangend lid is prof. dr. Horst Neumann 

benoemd. 

 

Ulf Berkenhagen, dr. Matthias Bruse en dr. Thomas Kremer waren al afgetreden 

als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van het einde van de 

Jaarlijkse Algemene Vergadering op 20 april 2012. 

 

De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de verrichtingen van alle leden van de 

Raad van Commissarissen telkens met een grote meerderheid goedgekeurd. 

 

Voor meer informatie 

http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp 

 

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bu s 

Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom onafgebroken 

stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan energiehulpbronnen op 

lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de internationaal actieve 

constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN Truck & Bus een 

substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen. Om deze 

uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma op om de 

totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer, gekoppeld 

aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed opgeleide 

chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van morgen sparen 

het milieu en leveren onze klanten een belangrijke meerwaarde op. 

 

 
Met een omzet van circa € 16,5 miljard in 2011 is de MAN Group een van Europa’s grootste industriële spelers op het gebied van 

transporttechniek. Als leverancier van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, turbomachines en speciale tandwielstelsels heeft MAN 

wereldwijd ongeveer 52.500 mensen in dienst. De divisies van het bedrijf hebben een leidende positie in hun respectieve markten. 

MAN SE uit München maakt deel uit van de Dax-aandelenindex, waarin de dertig grootste beursgenoteerde ondernemingen van 

Duitsland zijn opgenomen. 


