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Elhunyt Johanna Quandt
A Quandt-család első embere augusztus 3-án, 89 éves korában
távozott el. Johanna Quandt 1997-ig a BMW AG felügyelő
bizottságának meghatározó tagja volt.
Johanna Quandt kiemelkedő szerepet töltött be a BMW AG történetében, állandó
támogatásáról biztosítva a vállalatcsoportot. Herbert Quandt 1982-es halálát követően
gyermekei, Stefan Quandt és Susanne Klatten oldalán vitte tovább férje örökségét és a
nehéz idők ellenére is odaadó alázattal, felelősségteljesen dolgozott a BMW-ért – a
vállalatcsoport iránt érzett maximális vállalkozói szellem jegyében.
Elkötelezettség, rajongással, szenvedélyből
Johanna Quandt 1982 és 1997 között a BMW AG felügyelő bizottságának aktív tagja
volt, aki 1986 és 1997 között a bizottság elnökhelyettesi feladatait is ellátta. Munkája
során nem csupán a vállalatcsoportot biztosította rendkívül értékes támogatásáról, de
befolyását, megjelenéseit és erőforrásait is időről időre a társadalom szolgálatába
állította. „Nyitottságával és meleg szívével Johanna Quandt rendre lenyűgözte a
kollégáit, mindenkihez volt egy kedves szava. Egyenes ember volt. A felügyelő bizottság
elnökhelyetteseként hosszú éveken át kivette a részét a BMW AG fejlődéséből” –
fogalmazott a Johanna Quandt elvesztése okán kiadott hivatalos nyilatkozatában
Norbert Reithofer, a BMW AG felügyelő bizottságának elnöke.
Harald Krüger, a vállalatcsoport igazgatótanácsának elnöke szintén tisztelettel adózott
Johanna Quandt munkája előtt. „Johanna Quandt több mint 50 éven át dolgozott a
BMW Group nevében, rajongással és szenvedéllyel. Állandó támogatásáról biztosította a
vállalatot” – fogalmazott. Manfred Schoch, a BMW Üzemi Tanácsának elnöke Johanna
Quandt vállalatcsoportbeli jelentőségét hangoztatta: „Johanna Quandt az évek során
teljes szívéből támogatta az Üzemi Tanács és a részvényesek közötti erős
együttműködést. Nyitott ember és kivételesen megértő partner volt, aki az esetlegesen
súrlódó érdekek ellenére is mindvégig két lábbal járt a földön, és a nehéz időkben is
kedves és jószívű tudott maradni.”
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A BMW AG felügyelő bizottságának és igazgatótanácsának tagjai, a vállalatcsoport aktív
és egykori munkatársai egy emberként gyászolják 89 éves korában elhunyt kollégájukat.
**
További információ:
Salgó András, vállalati kommunikációs menedzser
Tel.: +36 29 555 115; e-mail: Andras.Salgo@bmw.hu
A BMW Group magyar nyelvű sajtóoldala a következő címen érhető el:
www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/hu/startpage.html

A BMW Group
A BMW, a MINI és a Rolls-Royce márkák tulajdonosaként a BMW Group a világ egyik legsikeresebb autó- és
motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat is nyújt. Világcégként a
BMW Group 14 országban 30 gyárat üzemeltet, termékeit pedig értékesítési hálózatán keresztül a világ több
mint 140 országában forgalmazza.
2014-ben a BMW Group hozzávetőlegesen 2,118 millió autót és 123 000 motorkerékpárt értékesített
világszerte. A vállalat mintegy 80,40 milliárd eurós összbevételével a 2014-es pénzügyi évben 8,71 milliárd
eurós nyereséget termelt. A 2014. december 31-i összesítés szerint a BMW Group világszerte 116 324
embert foglalkoztat.
A BMW Group sikerét hosszú távú gondolkodással és felelős működéssel alapozta meg. A vállalat
stratégiájának alapvető része a környezetvédelmi szempontból és szociálisan is fenntartható értéklánc, a
termékei által képviselt, mindenre kiterjedő felelősség és az erőforrások megőrzése iránti elkötelezettség.
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