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O Conselho de Supervisão da MAN Truck & Bus AG deu o seu consentimento

As questões devem ser dirigidas a:

à alteração na direcção da área de Produção e Logística da Comissão

Tel. +49-89-1580-2001

Nina Gutzeit
Nina.Gutzeit@man.eu

Executiva: O Dr. Carsten Intra irá suceder a Lars Wrebo, que passará a integrar
a comissão executiva de outra empresa a partir de 1 de Abril de 2012.
www.mantruckandbus.com

Natural da Suécia, Lars Wrebo é membro da Comissão Executiva da MAN
Truck & Bus AG desde 2006. Durante este período, implementou o Sistema de
Produção da MAN como norma internacional em todas as unidades de
produção e, deste modo, contribuiu para a optimização contínua da
produtividade, qualidade e eficiência ecológica na rede global de produção de
camiões, autocarros e motores das marcas MAN e NEOPLAN.

"O Conselho Fiscal agradece a Lars Wrebo o seu importante contributo
enquanto Director de Produção. No exercício deste cargo, criou estruturas de
produção que foram vitais para a melhoria da nossa competitividade a nível
internacional," constatou Rupert Stadler, Presidente do Conselho Fiscal da
MAN Truck & Bus AG.

O Dr. Georg Pachta-Reyhofen, Porta-voz das Comissões Executivas da MAN
SE e da MAN Truck & Bus AG, acrescentou: "Dirigimos um agradecimento
especial ao Sr. Wrebo pela sua dedicação incondicional. Estamos muito
satisfeitos por ter encontrado no Dr. Intra, nos nossos quadros, um sucessor
verdadeiramente à altura. Com os seus conhecimentos nesta área e a sua
experiência de gestão internacional, o Dr. Intra irá contribuir para aumentar
ainda mais o valor acrescentado da MAN."

O Dr. Carsten Intra irá integrar a MAN Truck & Bus proveniente do grupo-irmão
MAN Latin America. Enquanto membro do Conselho de Administração, já tinha
sido responsável pela área de Produção e Logística no Brasil. Titular de um
doutoramento em engenharia mecânica, integrou a equipa da MAN Truck &
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Bus em 2001 e ocupou vários cargos na área de Produção e Logística até
2009. O Dr. Intra é casado e tem dois filhos.

2,032 caracteres (incl. espaços)

Para mais informações, visite:
www.mantruckandbus.com/presse
Com sede em Munique, Alemanha, a MAN Truck & Bus AG é a maior empresa do Grupo MAN e líder a nível internacional no
fornecimento de veículos comerciais eficientes e soluções de transporte inovadoras. No ano fiscal de 2011, a empresa, com cerca
de 34.000 colaboradores, gerou um volume de negócios de € 9 mil milhões, com vendas superiores a 77.600 camiões e 5.700
autocarros e chassis de autocarros das marcas MAN e NEOPLAN.

