
 

 
 

 
 
 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 
Axalta Coating Systems tillsätter ny vice VD och VD för Europa, 
Mellanöstern och Afrika 
 

Köln, Tyskland, 2 oktober 2015 – Axalta Coating Systems, (NYSE:AXTA), en ledande global 

leverantör av våt- och pulverlacker, har utsett Matthias Schönberg till vice VD för Axalta och 

VD för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Han börjar den 1 oktober 2015. 

 

Schönbergs roll blir att driva tillväxtstrategin i EMEA-regionen. Han kommer kontinuerligt att 

utveckla Axalta för att driva de kvalitetsprodukter och enastående tjänster företagets kunder 

har kommit att förvänta sig, än mer framåt. Schönberg kommer till Axalta från Continental 

AG, där han har haft flera ledande roller – senast som VD för ContiTech Fluid Technology-

verksamheten och Executive Vice President på Continental AG. Under Schönbergs 17 år på 

Continental AG har han fått stor erfarenhet av att hantera distributörsorienterade 

affärsmodeller med flera varumärken och flera kanaler. Han har även arbetat nära 

tillsammans med OEM-tillverkare.  

 

Charlie Shaver, Axaltas styrelseordförande och VD, säger: ”Matthias omfattande erfarenhet i 

ledande roller under de senaste 14 åren i Nord- och Sydamerika på fordonsmarknaden och 

eftermarknaden för fordon förstärker Axalta med en unik kombination av färdigheter. Han 

kommer att ingå i det globala Axalta-teamet och arbeta med att utnyttja vår nästan 150-åriga 

lackexpertis maximalt för kunder i den växande EMEA-regionen.” 

 

Schönberg säger: ”Jag är imponerad av Axaltas dynamik och, naturligtvis, av deras 

affärsframgångar. Nu när jag är med i Axalta-teamet ser jag fram emot att få vara en del av 
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företagets kommande framgångar. Axaltas grund bygger på innovation och detta, 

tillsammans med dess starka marknadsgenomslag och kundfokus, gör att vi har en 

fantastisk plattform för tillväxt i hela regionen.”  

 

Schönberg har en Masters of Business Administration, Corporate Finance and Tax från 

universitetet i Bayreuth i Tyskland.  

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som enbart fokuserar på ytbeläggningar och att förse 

kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM fordon, 

kommersiella fordon och refinish till elektriska motorer, byggnader och pipelines – våra 

ytbeläggningar är utformade för att förhindra rost, öka produktiviteten och gör att de material 

vi behandlar håller längre. Med närmare 150 års erfarenhet inom ytbeläggningsindustrin, 

fortsätter cirka 12 800 Axalta-anställda att hitta nya sätt att tillhandahålla våra drygt 120 000 

kunder i 130 länder med de bästa produkterna, applikationssystemen och tekniken, varje 

dag. För mer information kan du besöka axaltacoatingsystems.com och följa oss via 

@axalta på Twitter och LinkedIn. 
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