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Rada nadzorcza MAN Truck & Bus AG powołała Joachima Dreesa na

Andreas Lampersbach

stanowisko prezesa zarządu (CEO) MAN Truck & Bus AG. Z dniem
01.04.2014 Joachim Drees (50 l.) zastąpi na tym stanowisku Andersa
Nielsena, który przechodzi do Volkswagen AG. Będzie tam odpowiedzialny
za dział Business Development w pionie pojazdów użytkowych. Rada
nadzorcza przedłużyła ponadto do roku 2021 kontrakt z Heinzem
Jürgenem Löwem (50 l.), członkiem zarządu ds. sprzedaży i marketingu.
Joachim Drees był ostatnio członkiem zarządu, odpowiedzialnym za
sprawy finansowe, w spółce Drees & Sommer AG w Stuttgarcie. Wcześniej
przez sześć lat pracował jako partner brytyjskiej spółki zależnej w
Londynie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Stuttgarcie i w
Portland State University przez ponad dziesięć lat zajmował kierownicze
stanowiska zarówno w grupie Daimler Truck, jak i w Mercedes-Benz Lkw.
Od 1 kwietnia 2015 jako CEO będzie on zarządzał spółką MAN Truck &
Bus AG – największym przedsiębiorstwem Grupy MAN o rocznych
obrotach rzędu 8,4 miliarda Euro, zatrudniającej 36.500 pracowników.
Anders Nielsen, pełniący od 1 września 2012 funkcję prezesa zarządu
spółki MAN Truck & Bus AG, przechodzi od 1 kwietnia 2015 do spółki
Volkswagen AG - głównego udziałowca Grupy MAN. W pionie „Pojazdy
użytkowe” będzie tworzył i kierował działem Business Development. W
ramach pełnienia tej funkcji będzie on raportował bezpośrednio do

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W
roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki
wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900
pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.
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Andreasa Renschlera, członka zarządu w spółce Volkswagen AG. „Rada
nadzorcza dziękuje Andersowi Nielsenowi za jego doskonałą pracę w
MAN. Swoje wieloletnie doświadczenie w branży pojazdów użytkowych
będzie

mógł

teraz

wykorzystać

w

ramach

nowej

funkcji

o

interdyscyplinarnym charakterze. Życzymy mu wielu sukcesów,“ powiedział
przewodniczący rady nadzorczej MAN Truck & Bus AG Rupert Stadler,
prezes zarządu spółki Audi AG i członek zarządu spółki Volkswagen AG.
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