
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Til øjeblikkelig offentliggørelse 

 

Axalta Coating Systems udnævner en ny Vice President og 
President for Europa, Mellemøsten og Afrika 
 

Köln, Tyskland – 5. oktober 2015 – Axalta Coating Systems, (NYSE:AXTA), en af verdens 

førende leverandører af våd- og pulverlakker, har udnævnt Matthias Schönberg som Vice 

President for Axalta og President for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA-regionen). Han 

starter i sin nye stilling den 1. oktober 2015. 

 

Schönbergs rolle vil være at implementere vækststrategien for EMEA-regionen. Han skal 

løbende udvikle Axalta med henblik på at fremme de kvalitetsprodukter og fantastiske 

serviceydelser, som kunderne forventer. Han kommer til Axalta fra Continental AG, hvor han 

har haft flere lederstillinger, herunder senest som CEO for virksomhedens ContiTech Fluid 

Technology og Executive Vice President for Continental AG. I løbet af sine 17 års 

ansættelse hos Continental AG har Schönberg fået stor erfaring med at håndtere 

forretningsmodeller, der inkluderer flere mærker, flere kanaler og er rettet mod distributører, 

samt at arbejde tæt sammen med OEM'er i bilindustrien.  

 

Charlie Shaver, der er bestyrelsesformand og CEO hos Axalta, siger: "Matthias' mange roller 

på øverste ledelsesniveau i de seneste 14 år i bilbranchen og på markedet for brugte 

reservedele i Nord- og Sydamerika tilfører Axalta nogle helt enestående kompetencer. Som 

en del af det globale Axalta-team vil han arbejde for, at vores kunder i den fremgangsrige 

EMEA-region får maksimalt udbytte af vores næsten 150 års lakekspertise." 
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Schönberg siger: "Jeg er imponeret over Axaltas dynamik og naturligvis også den 

forretningsmæssige succes. Som medlem af Axalta-teamet ser jeg frem til at være en del af 

virksomhedens fremtidige succes. Axaltas fundament er bygget på innovation, og dette, 

kombineret med den stærke markedsindtrængning og kundeorientering vil det danne en 

stærk platform for vækst i denne region."  

 

Schönberg har en kandidatgrad i Business Administration og Corporate Finance and Tax fra 

universitetet i Bayreuth i Tyskland.  

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og tilfører 

kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores overfladebehandlinger er 

udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de materialer, vi overfladebehandler, 

holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til 

elektriske motorer, bygninger og rør. Med næsten 150 års erfaring inden for 

overfladebehandling finder Axaltas cirka 12.800 medarbejdere stadig endnu bedre løsninger 

til vores mere end 120.000 kunder i 130 lande med vores overfladebehandling, 

applikationssystemer og teknologi i topklasse. For yderligere oplysninger, besøg 

axaltacoatingsystems.com og følg os på @axalta på Twitter og på LinkedIn. 
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