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Zmena vo vedení: BASF obsadzuje čelné pozície
 Martin Brudermüller vystrieda Kurta Bocka vo funkcii predsedu
predstavenstva BASF SE
 Kurt Bock bude v roku 2020 kandidovať na post predsedu dozornej
rady
 Hans-Ulrich Engel sa stane zástupcom predsedu predstavenstva
a bude naďalej pôsobiť ako finančný riaditeľ
 Počet členov predstavenstva sa zníži z ôsmich na sedem

Ludwigshafen, Nemecko – 4. januára 2018 – Koncom výročného valného
zhromaždenia, ktoré sa bude konať 4. mája 2018, Dr. Martin Brudermüller (56),
v súčasnosti zástupca predsedu predstavenstva, sa stane predsedom
predstavenstva spoločnosti BASF SE. Dozorná rada menovala Brudermüllera do
funkcie na svojom zasadaní 21. decembra 2017. Brudermüller vystrieda Dr. Kurta
Bocka (59), ktorý pozíciu predsedu predstavenstva zastáva od roku 2011 a je
členom Rady výkonných riaditeľov od roku 2003. Táto zmena Bockovi umožní,
aby po skončení zákonnej dvojročnej lehoty bol v roku 2020 zvolený za člena
a predsedu dozornej rady spoločnosti BASF.
Novým zástupcom predsedu predstavenstva bol menovaný Dr. Hans-Ulrich Engel
(58). Dozorná rada ďalej predĺžila členstvo v predstavenstve Martinovi
Brudermüllerovi, Hans-Ulrich Engelovi a Sanjeev Gándhímu (51) o päť rokov, teda
do výročného valného zhromaždenia v roku 2023. V rámci týchto zmien sa v máji
2018 taktiež zníži počet členov Rady výkonných riaditeľov z osem na sedem.
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„Zmeny, ktoré nás čakajú tento rok, tvoria súčasť dlhodobého plánovania
nástupníctva v dozornej rade a predstavenstve,“ povedal predseda dozornej rady
spoločnosti BASF SE Dr. Jürgen Hambrecht (71). „Za posledných sedem rokov
Kurt Bock úspešne formoval a rozvíjal našu spoločnosť. Požiadali sme ho, aby v
roku 2020 kandidoval na funkciu v dozornej rade, aby naša spoločnosť mohla aj
naďalej ťažiť z jeho odborných znalostí a skúseností.“
V roku 2011 bol Brudermüller menovaný na pozíciu zástupcu predsedu
predstavenstva. Okrem toho zastáva aj post technologického riaditeľa spoločnosti
BASF SE. Členom Rady výkonných riaditeľov je od roku 2006. Počas tohto
obdobia bol v BASF zodpovedný okrem iného aj za oblasť Ázia a Pacifik so sídlom
v Hongkongu. „V osobe Martina Brudermüllera, ktorý nahradí vo funkcii Kurta
Bocka, sme predsedom predstavenstva opäť menovali kompetentného
a skúseného nástupcu z interných radov spoločnosti,“ uviedol Dr. Jürgen
Hambrecht.
Engel sa stal členom predstavenstva v roku 2008 a je okrem iného zodpovedný aj
za oblasť Severná Amerika sídliacu vo Florham Parku v New Jersey. Od roku
2011 je finančný riaditeľ spoločnosti BASF SE.
Životopisy a fotografie členov manažmentu nájdete na tejto stránke:
https://www.basf.com/en/company/about-us/management.html
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