
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta opent EMEA management hoofdkantoor in Bazel, 
Zwitserland 
Deze stap creëert een sterk regiogericht strategisch beslissingscentrum 
 

Bazel, Zwitserland – 2 augustus 2016 – Axalta Coating Systems (AXTA: NYSE), 

toonaangevend wereldspeler in de ontwikkeling en de productie van vloeibare en 

poederlakken, opende onlangs zijn nieuwe hoofdkantoor voor Europa, het Midden-

Oosten en Afrika (EMEA) in Bazel, Zwitserland. De leden van het Axalta’s EMEA 

leadership team, die tot nu vanuit verschillende kantoren werkten, zijn nu sinds 1 juli 

verenigd in de Zwitserse vestiging. Het regionale hoofdkwartier is nu dus volledig 

operationeel. 

 

Matthias Schönberg, Axalta’s vicepresident en president voor EMEA, verklaarde:  

"Deze stap geeft blijk van onze gedrevenheid voor een echte regionale visie. Door 

het feit dat we nu ons EMEA leadership team, dat de strategische richting van de 

EMEA activiteiten uittekent, permanent op eenzelfde locatie samenbrachten, kunnen 

we alle synergieën benutten en ons volledig richten op de blijvende groei in onze 

markten. Tegelijk kunnen onze landelijke managementteams zich hierdoor 

concentreren op hun zeer belangrijke dagelijkse lokale activiteiten. Maar uiteindelijk 

is deze ingreep bedoeld om ieder van ons binnen de regio nog meer klantgericht te 

kunnen laten werken door middel van een sterk verbeterde crossfunctionele 

samenwerking." 
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Zwitserland werd gekozen omwille van zijn centrale ligging in Europa en omdat het 

ook de gepaste omgeving biedt en er het nodige talent beschikbaar is voor 

internationaal zakendoen. De streek rond Bazel bevat ook twee makkelijk bereikbare 

internationale luchthavens die de hele EMEA-regio en de wereld bedienen. 

 
Meer over Axalta vindt u op www.axaltacs.com. 
 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

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 150 jaar ervaring in de 

coatingsindustrie, blijven de 12,800 medewerkers van Axalta manieren vinden om 

onze ruim 100,000 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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