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Tisková zpráva 8. ledna 2018 

Změna ve vedení: BASF obsazuje čelní posty 

 Martin Brudermüller vystřídá Kurta Bocka ve funkci předsedy Rady 
výkonných ředitelů 

 Kurt Bock bude v roce 2020 kandidovat na post předsedy dozorčí 
rady 

 Hans-Ulrich Engel se stane místopředsedou Rady výkonných ředitelů 
a nadále bude působit jako finanční ředitel 

 Počet členů Rady výkonných ředitelů se sníží z osmi na sedm 
 

Ludwigshafen, Německo 8. ledna 2018 – S platností od konce výroční schůze 

akcionářů, která se bude konat 4. května 2018, se Dr. Martin Brudermüller (56), 

toho času místopředseda Rady výkonných ředitelů společnosti BASF SE, stane 

jejím předsedou. Dozorčí rada jmenovala Brudermüllera do funkce na svém 

zasedání 21. prosince 2017. Brudermüller vystřídá Dr. Kurta Bocka (59), který 

pozici předsedy Rady výkonných ředitelů zastává od roku 2011 a členem Rady 

výkonných ředitelů je od roku 2003. Tato změna Bockovi umožní, aby byl po 

skončení zákonné dvouleté lhůty roku 2020 zvolen členem a předsedou dozorčí 

rady společnosti BASF. 

Novým místopředsedou Rady výkonných ředitelů byl jmenován Dr. Hans-Ulrich 

Engel (58). Dozorčí rada dále prodloužila členství v Radě výkonných ředitelů 

Martinu Brudermüllerovi, Hansi-Ulrichu Engelovi a Sanjeevu Gándhímu (51) o pět 

let, tedy do výroční schůze akcionářů v roce 2023. V rámci těchto změn se  

v květnu 2018 rovněž sníží počet členů Rady výkonných ředitelů z osmi na sedm. 



 

„Změny, které nás letos čekají, tvoří součást dlouhodobého plánování nástupnictví 

v dozorčí radě a Radě výkonných ředitelů,“ řekl předseda dozorčí rady společnosti 

BASF SE Dr. Jürgen Hambrecht (71). „Během posledních sedmi let Kurt Bock naši 

společnost úspěšně utvářel a rozvíjel. Požádali jsme ho, aby roku 2020 kandidoval 

na funkci v dozorčí radě, a naše společnost tak mohla nadále těžit z jeho 

odborných znalostí i zkušeností.“ 

Roku 2011 byl Brudermüller jmenován místopředsedou Rady výkonných ředitelů. 

Navíc zastává post technologického ředitele společnosti BASF SE. Členem Rady 

výkonných ředitelů je od roku 2006. Během této doby byl v BASF odpovědný 

mimo jiné za oblast Asie a Tichomoří, jejíž sídlo se nachází v Hongkongu. „V 

osobě Martina Brudermüllera, který Kurta Bocka ve funkci nahradí, jsme 

předsedou Rady výkonných ředitelů opět jmenovali kompetentního a zkušeného 

nástupce z řad pracovníků BASF,“ uvedl Dr. Jürgen Hambrecht. 

Engel se stal členem Rady výkonných ředitelů v roce 2008 a odpovídal mimo jiné 

za oblast Severní Ameriky, sídlící ve Florham Parku v New Jersey. Od roku 2011 

je finančním ředitelem společnosti BASF SE. 

Životopisy a fotografie naleznete na adrese: 

https://www.basf.com/cens/company/about-us/management.html 

 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 

114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech 

odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, 

Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 

2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na 

burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na 

www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a 

vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 

zaměstnanců a dosáhla obratu více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na 

internetové stránce www.basf.cz. 

https://www.basf.com/en/company/about-us/management.html
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