
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta Coating Systems wijst nieuwe vicepresident en 
president aan voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika 
 
Keulen, Duitsland, 30 September 2015 – Axalta Coating Systems, (NYSE:AXTA), 

wereldwijd toonaangevend producent van vloeibare en poederlakken, heeft Matthias 

Schönberg benoemd tot vice president van Axalta en president voor de regio Europa, 

het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Hij start in deze functie op 1 oktober 2015. 

 

Matthias Schönbergs opdracht ligt vooral in de verdere uitbouw van de groeistrategie 

in EMEA. Hij zal Axalta stuwen om nog verder te gaan in de kwaliteit van de 

producten en de uitstekende dienstverlening die klanten van het bedrijf verwachten. 

Hij komt van Continental AG, waar hij tal van leidinggevende posities bekleedde, 

waaronder de meest recente van CEO van de ContiTech Fluid Technology Business 

en Executive Vice President van Continental AG. Tijdens Schönbergs 17-jarige 

loopbaan bij Continental AG leerde hij omgaan met multi-brand, multi-channel en 

multi-distributeur georiënteerde businessmodellen, en werkte hij ook nauw samen 

met OEMs uit de autosector. 

 

Charlie Shaver, voorzitter Axalta en CEO, over de aanstelling: "Matthias brengt met 

zijn uitgebreide ervaring in senior leidinggevende functies de afgelopen 14 jaar in 

Noord- en Zuid-Amerika in de automobiel- en automotive aftermarket sectoren een 

uitzonderlijke combinatie van vaardigheden naar Axalta. Als onderdeel van het 

wereldwijde Axalta-team, zal hij zich inzetten om onze bijna 150 jaar lakervaring 

maximaal te benutten voor onze klanten in de groeiende EMEA-regio." 
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Matthias Schönberg zelf aan het woord: "Ik ben onder de indruk van Axalta's 

dynamiek en, uiteraard, zakelijke succes. Nu, als lid van het Axalta-team, kijk ik 

ernaar uit om deel te kunnen uitmaken van het toekomstige succes van het bedrijf. 

De pijlers van Axalta zijn gebouwd op innovatie, en die zal, gecombineerd met de 

sterke marktpenetratie en klantgerichtheid, een geweldige basis vormen voor groei in 

de regio." 

 

Schönberg heeft een Master of Business Administration, Corporate Finance and Tax 

van de universiteit van Bayreuth, Duitsland.  

 

Over Axalta Coating Systems  

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen en 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met bijna 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de ongeveer 12.800 medewerkers van Axalta manieren 

vinden om onze ruim 120,000 klanten in 130 landen elke dag beter te dienen met de 

beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga naar 

www.axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @axalta en op LinkedIn. 
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