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BMW AG stawia na młodszych członków zarządu – rada
nadzorcza powołuje Ilkę Horstmeier i Milana Nedeljkovica.
Ilka Horstmeier będzie odpowiadać za dział zasobów ludzkich, a Milan
Nedeljkovic stanie na czele działu produkcji.
Reithofer: „Menedżerowie są podstawą naszego sukcesu”.
Zipse: „Cieszę się na współpracę z nowymi członkami zarządu”.
Monachium. BMW Group wprowadza młodszych menedżerów do ścisłego
kierownictwa: podczas posiedzenia 25 września rada nadzorcza BMW AG powołała na
nowych członków zarządu Ilkę Horstmeier i Milana Nedeljkovica.
Z dniem 1 października 2019 r. Milan Nedeljkovic obejmie kierownictwo w dziale
produkcji, przejmując obowiązki od Olivera Zipse, który 16 sierpnia 2019 r. został
mianowany prezesem zarządu BMW AG. Nedeljkovic jest związany z BMW Group od
1993 r. i aktualnie kieruje działem Corporate Quality. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora
zarządzającego w zakładach BMW Group w Monachium i w Lipsku.
Od 1 listopada 2019 r. Ilka Horstmeier zastąpi Milagros Caiña-Andree na czele działu
zasobów ludzkich i na stanowisku dyrektora ds. stosunków pracy. Ilka Horstmeier pracuje
w BMW Group od 1995 roku. Aktualnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego
w zakładzie BMW Group w Dingolfing. Wcześniej kierowała też działem produkcji silników
do napędu e-Drive.
Milagros Caiña-Andree powiadomiła przewodniczącego rady nadzorczej BMW AG, że
z przyczyn osobistych nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję jako członek zarządu.
W związku z tym w dniu 31 października 2019 r. opuści zarząd za porozumieniem z radą
nadzorczą.
„Chyba bardziej niż inne przedsiębiorstwa BMW Group może się pochwalić naprawdę
wybitnymi menedżerami, którzy stanowią fundament sukcesu firmy. Bardzo cieszę się, że
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dwóch doświadczonych dyrektorów – Ilka Horstmeier i Milan Nedeljkovic – zostało
powołanych do zarządu BMW AG”, powiedział w środę przewodniczący rady nadzorczej
BMW AG Norbert Reithofer. „Jako były szef działu produkcji silników do napędu e-Drive
Ilka Horstmeier wnosi bogate doświadczenie w jednym z kluczowych obszarów
transformacji, jaką aktualnie przechodzimy. Wcześniej kierowała też zespołem liczącym
ponad 18 tys. pracowników jako dyrektor naszej największej europejskiej fabryki
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w Dingolfing. Milan Nedeljkovic rozbudował dział jakości korporacyjnej, kładąc nacisk na
cyfryzację i analizę danych, a wcześniej skutecznie zarządzał zakładami w Monachium
i Lipsku, gdzie znaczną część produkcji stanowią pojazdy zelektryfikowane,” dodał
Reithofer.
Prezes zarządu BMW AG Oliver Zipse stwierdził: „Cieszę się na współpracę z Ilką
Horstmeier i Milanem Nedeljkovicem w zarządzie. Mamy takie samo podejście do kultury
zarządzania i poczucie odpowiedzialności oraz jednoznaczną wizję kierunku, w jakim
powinna rozwijać się w przyszłości nasza firma”.
Reithofer dodał: „Rada nadzorcza złożyła dziś Milagros Caiña-Andree serdeczne
podziękowanie za zaangażowanie i pełną sukcesów pracę. W imieniu całej firmy życzymy
jej wszystkiego najlepszego w dalszej karierze”.
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BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na
świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości
usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 30 zakładów produkcyjnych
i montażowych w 14 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2018 firma BMW Group sprzedała ponad 2 490 000 samochodów oraz ponad 165 000 motocykli
na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2017 wyniósł 10,655 mld EUR
przy obrotach wynoszących 98,678 mld EUR. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w BMW Group było
zatrudnionych 129 932 pracowników.
Podstawą sukcesu BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne myślenie. Dlatego
też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego zrównoważonego rozwoju
wdrożone w całym łańcuchu wartości, promowanie całościowej odpowiedzialności za produkty oraz aktywne
angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
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Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
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