
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
Hemen yayınlanacaktır 
  

Axalta Boya Sistemlerinin yeni Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta 
Doğu ve Afrika Başkanı göreve başlıyor 
 

Köln, Almanya, 28 Eylül 2015 – Dünyanın lider sıvı ve toz boya tedarikçilerinden Axalta Boya 

Sistemleri (NYSE: AXTA), Axalta Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 

(EMEA) Bölgesi Başkanı olarak Matthias Schönberg'i göreve getirdi. Schönberg, yeni 

görevine 1 Ekim 2015 tarihinde başlayacak. 

 

Görevi ise EMEA bölgesinin büyüme stratejisini yönetmek olacak. Schönberg, şirket 

müşterilerinin beklentilerini karşılayan kaliteli ürünleri ve üstün hizmet anlayışını daha da 

iyileştirmek için Axalta'yı sürekli olarak geliştirecektir. Yeni Başkan Yardımcısı, Axalta'ya son 

olarak ContiTech Fluid Technology CEO'su ve Continental AG Üst Düzey Başkan 

Yardımcısı olmak üzere çeşitli liderlik pozisyonlarında bulunduğu Continental AG şirketinden 

katılmaktadır. Schönberg, Continental AG'deki 17 yıllık görev süresi boyunca çok markalı, 

çok kanallı ve dağıtımcı odaklı iş modelleri üzerinde uzmanlaşmış ve bunun yanı sıra 

otomotiv OEM'leriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmıştır.  

 

Axalta Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Charlie Shaver konuyla ilgili olarak şunları 

söylüyor: "Matthias'ın Kuzey ve Güney Amerika otomotiv ve otomotiv satış sonrası 

sektörlerinde 14 yılı aşkın süreyle üstlendiği üst düzey liderlik pozisyonları, Axalta'ya çok 

özel yetkinlikler katacaktır. Matthias, küresel Axalta ekibinin bir üyesi olarak, büyüyen EMEA 

bölgesindeki müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için yaklaşık 150 yıllık boya 

tecrübemizden en iyi şekilde faydalanacaktır." 
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Schönberg ise konu hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Axalta'nın dinamiğinden ve 

tabii ki sektördeki başarısından çok etkilendim. Artık Axalta ekibinin bir üyesi olarak şirketin 

gelecekteki başarılarında yer almak için sabırsızlanıyorum. Axalta'nın temelleri yenilik 

kavramına dayanmaktadır ve bu temel, güçlü pazar girişi ve müşteri odaklılığıyla 

birleştiğinde bölge genelinde büyümek için mükemmel bir zemin sağlayacaktır."  

 

Schönberg Almanya'daki Bayreuth Üniversitesi'nden İşletme, Kurumsal Finans ve Vergi 

Master derecesiyle mezun olmuştur.  

 
Axalta Coating Systems Hakkında 

Axalta, yalnızca boya konusuna odaklanan ve müşterilerine yenilikçi, renkli, estetik ve 

sürdürülebilir çözümler sunan, dünya çapında lider bir şirkettir. Boyalarımız, hafif OEM 

araçlarından ticari araçlara, son kat uygulamalardan elektrikli motorlar, bina ve borulara, 

aşınmayı önlemek, üretkenliği artırmak ve kapladığımız materyallerin daha uzun süre 

kullanılabilmesine imkan tanımak üzere tasarlanmıştır. Kaplama sektöründe yaklaşık 150 yılı 

aşkın deneyimle, yaklaşık 12.800 kişilik Axalta ekibi olarak her gün 130 ülkede 12.000'den 

fazla müşterimize en iyi kaplamalar, uygulama sistemleri ve teknolojilerle daha iyi hizmet 

vermenin yollarını bulmaya devam ediyoruz. Daha fazla bilgi için axaltacoatingsystems.com 

adresini ziyaret edin ve Twitter'da@axalta hesabından ve LinkedIn.  
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