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Consiliul Director l-a numit pe Frank Weber în Consiliul de
Administraţie al BMW AG
Klaus Fröhlich se va retrage din Consiliul de Administraţie la vârsta
de 60 de ani
Frank Weber va conduce divizia de dezvoltare cu începere din luna
iulie
Reithofer: "Succesor competent pentru Klaus Fröhlich"
Zipse: "Completare excelentă a Consiliului de Administraţie"
Bucureşti/München. În cadrul întâlnirii de astăzi, Consiliul Director al BMW AG l-a
numit pe Frank Weber (53 de ani) ca nou membru al Consiliului de Administraţie. Cu
începere de la 1 iulie 2020, Weber va prelua conducerea diviziei de dezvoltare,
preluând postul de la Klaus Fröhlich, care se va retrage la împlinirea vârstei de 60 de
ani.
Frank Weber s-a alăturat BMW Group în 2011 ca director de dezvoltare completă a
automobilelor şi a fost responsabil pentru linia de produs Rolls-Royce şi, ulterior,
pentru clasa de lux BMW. Licenţiat în inginerie mecanică, el a deţinut anterior diferite
poziţii de conducere la alţi constructori auto, în principal în dezvoltare.
"Suntem încântaţi că am găsit un succes foarte competent pentru Klaus Fröhlich în
persoana lui Frank Weber. Ca director al liniilor de produs, el a jucat un rol decisiv în
succesul gamelor de lux foarte populare: BMW Seria 7, Seria 8, X5 şi X7", a declarat
preşedintele Consiliului Director al BMW AG, Norbert Reithofer.
"Doresc să-mi exprim cea mai mare apreciere faţă de Klaus Fröhlich pentru
numeroşii săi ani de serviciu de succes - nu doar pentru perioada petrecută în
Consiliul de Administraţie al BMW AG. De peste 30 de ani, Fröhlich a avut contribuţii
importante care au asigurat poziţia de lider tehnologic a companiei în domenii
precum mobilitatea electrică, EfficientDynamics, conectivitate digitală şi procese. În
numele întregii companii, dorim să-i urăm tot binele în viitor şi suntem încrezători că
Frank Weber va continua această poveste de succes", a adăugat Reithofer.
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Preşedintele Consiliului de Administraţie al BMW AG, Oliver Zipse, a declarat:
"Aştept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Frank Weber. Perspectiva şi
competenţa internaţională în domenii precum responsabilitatea automobilului ca
ansamblu şi mobilitatea electrică îl fac o completare excelentă a Consiliului de
Administraţie."
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2019, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.520.000 de automobile şi
peste 175.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
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YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

