Comunicat de presă

MODIFICĂRI ALE COMPONENȚEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE: CARLA DE GEYSELEER ÎL VA ÎNLOCUI
PE MICHAEL JACOBI
Schaan (FL), 28 septembrie 2018 – Michael Jacobi, membru al Consiliului de
Administrație al companiei Hilti, va părăsi componența acestuia în aprilie 2019, cu
ocazia Adunării Generale Anuale din 2019 a Grupului Hilti. Acesta va fi înlocuit de
Carla De Geyseleer, Directorul financiar al SGS Group, cu sediul în Elveția, la
Geneva.
Datorită limitelor interne privind durata în funcție, mandatul lui Michael Jacobi se va încheia
cu ocazia următoarei Adunări Generale Anuale a Grupului Hilti. „Ca membru cu vechime al
Consiliului de Administrație, Michael Jacobi a avut un impact considerabil asupra conducerii
strategice de succes a companiei. Dorim să-i mulțumim pentru dedicarea lui îndelungată
față de companie și pentru cunoștințele și competențele sale valoroase”, a spus Heinrich
Fischer, Președintele Consiliului de Administrație.
Michael Jacobi va fi urmat în funcție de Carla De Geyseleer (50). Aceasta are peste 20 de
ani de experiență internațională în diverse poziții de management financiar. Din anul 2014,
a devenit Directorul financiar al SGS, companie cotată la bursă cu sediul în Geneva,
specializată în servicii de inspecție, verificare și certificare. Mai înainte, a ocupat câțiva ani
funcția de Director financiar atât al Vodafone Libertel B.V., subsidiară a companiei
Vodafone, cât și al firmei de logistică DHL Express Benelux, ambele cu sediul în Olanda.
Carla De Geyseleer deține, de asemenea, titlul de Executive MBA obținut la Institute for
Management Development din Lausanne, Elveția.
Structura Consiliului de Administrație al Grupului Hilti în vigoare începând cu 9 aprilie 2019:
Președinte de onoare: Michael Hilti (Schaan, FL). Heinrich Fischer, Președinte (Rüschlikon,
CH); Pius Baschera (Zürich, CH); Daniel Daeniker (Zürich, CH); Carla De Geyseleer
(Erembodegem, BE); Kim Fausing (Sonderborg, DK); Barbara Milian Thoralfsson (Oslo, NO).

Grupul Hilti furnizează produse, sisteme, software-uri și servicii de avangardă din punct de vedere tehnologic,
care le oferă profesioniștilor din sectorul construcțiilor de la nivel mondial soluții inovatoare precum și o valoare
adăugată superioară. Grupul numără peste 28.000 de angajați în peste 120 de țări, care muncesc cu pasiune
pentru satisfacerea clienților și pentru un viitor mai bun. În anul 2017, compania Hilti a realizat o cifră de afaceri
de 5,1 miliarde CHF. Cultura organizațională a companiei Hilti se bazează pe integritate, pe munca în echipă, pe
implicarea și curajul de a face față schimbărilor. Sediul principal al grupului Hilti să află în localitatea Schaan din
Liechtenstein.
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