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Nowy Vice President Axalta - President EMEA firmy Axalta Coating 
Systems 
 

Kolonia, Niemcy, 30 września 2015 – Axalta Coating Systems, wiodący globalny dostawca 

lakierów ciekłych i proszkowych, mianował Matthiasa Schönberga na stanowisko Vice President 

Axalta - President EMEA. Schönberg obejmie stanowisko 1 października 2015 roku. 

 

Zadaniem Schönberga będzie zaplanowanie i realizacja strategii rozwoju dla regionu EMEA. 

Schönberg będzie pracował nad dalszym rozwojem firmy Axalta, konsekwentnie ulepszając 

najwyższej jakości produkty i usługi, których oczekują klienci. Schönberg przechodzi do Axalta 

Coating Systems z Continental AG, gdzie obejmował liczne stanowiska kierownicze, w tym 

CEO ContiTech Fluid Technology business oraz Executive Vice President Continental AG. W 

ciągu 17 lat pracy w Continental AG, Schönberg zgromadził ogromne doświadczenie w budowie 

modeli biznesowych opartych na wielu markach i wielu kanałach oraz tych ukierunkowanych na 

dystrybutora. Ma również doświadczenie w pracy z producentami samochodów osobowych. 

 

Charlie Shaver, CEO Axalta, mówi: "Doświadczenie Mattiasa zdobyte w ciągu ostatnich 14 lat 

podczas pracy w Ameryce Północnej i Południowej w sektorze motoryzacyjnym i na rynku 

napraw renowacyjnych to wyjątkowe połączenie wiedzy i umiejętności, które teraz będzie 

procentowało w firmie Axalta. Jako członek globalnego zespołu Axalta, będzie pracował nad 

przełożeniem naszej wiedzy opartej na prawie 150 latach działalności na maksymalne efekty. 

Działania będą skierowane do naszych klientów z intensywnie rozwijającego się regionu 

EMEA.” 
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Schönberg mówi: “Jestem pod wrażeniem ogromnej dynamiki jaka towarzyszy firmie Axalta, jak 

również odniesionego przez nią sukcesu. Teraz kiedy już jestem członkiem zespołu Axalta, 

cieszę się na wspólne zwycięstwa jakie czekają na nas w przyszłości. Firma Axalta opiera się 

na innowacji, w połączeniu z intensywną penetracją rynku oraz działaniami ukierunkowanymi na 

klienta, stworzymy doskonałą platformę rozwoju dla całego regionu.”  

 

Schönberg posiada nastepujące tytuły: Master of Business Administration, Master of Corporate 

Finance and Tax z Uniwersytetu w Bayreuth, Niemcy.  

 

O Axalta Coating Systems 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach lakierniczych, 

która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i niezawodne rozwiązania. Nasze 

lakiery przeznaczone są dla przemysłu samochodowego, transportu, różnych branż 

przemysłowych oraz wybranych klientów z branży architektonicznej i dekoracyjnej i 

projektowane są z myślą o zapobieganiu korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu 

trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na prawie 150 latach doświadczeń w branży 

lakierniczej, około 12800 pracowników firmy Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej 

służyć ponad 120000 klientom w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i 

techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axaltacoatingsystems.com   

i Twitterze @axalta oraz na LinkedIn. 
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