
  

 

MAN Truck & Bus  

Czech Republic s r.o. 

Marketing & Communications 

Obchodní 120 

251 70 Čestlice 

 

V případě potřeby bližších 

informací kontaktujte: 

Šárka Mikšů 

sarka.miksu@man.eu 

 

 

www.mantruckandbus.cz 

 

 

 

 

 

Praha, 24. 3. 2015 
.. 2010 
 
.. 2008 

 
. 2008 

.07 
 

06 

 

 

Tisková informace 

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí rada jmenovala pana Joachima Dreese 

generálním ředitelem (CEO) společnosti  

MAN Truck & Bus AG 

 

Andres Nielsen přechází do společnosti Volkswagen AG/členství 

Heinze-Jürgena Löwa ve výkonné radě prodlouženo 

 

Dozorčí rada společnosti MAN Truck & Bus AG jmenovala Joachima Dreese 

generálním ředitelem (CEO) mnichovského výrobce nákladních  

a užitkových vozidel. Pan Drees (50) převezme dnem 1. dubna 2015 výkonnou 

odpovědnost po Andresovi Nielsenovi, který bude v blízké budoucnosti odpovědný 

za oddělení Business Development v divizi nákladní a užitková vozidla ve 

společnosti Volkswagen AG. V této souvislosti dozorčí rada také prodloužila  

do roku 2021 kontrakt padesátiletému Heinzi-Jürgenovi Löwovi, řediteli prodeje  

a marketingu. 

 

Joachim Drees zastával až doposud místo finančního ředitele společnosti  

Drees & Sommer AG ve Stuttgartu. Dříve byl partnerem v Britské investiční 

společnost v Londýně. Po ukončení studia na Stuttgartské univerzitě a na 

Portlandské státní univerzitě začal pracovat ve společnosti Daimler Truck Group  

a Mercedes-Benz Trucks. Od první dubna letošního roku bude zastávat místo 

generálního ředitele společnosti MAN Truck & Bus AG, největší společnosti v rámci 

MAN Group s ročním obratem okolo 8,4 mld. Eur a 36 500 zaměstnanci. 

 

Andres Nielsen zastával pozici generálního ředitele (CEO) společnosti  

MAN Truck & Bus AG od prvního září roku 2012. Prvního dubna 2015 přejde do 

Volkswagen AG, mateřské společnosti MAN Group, kde převezme zodpovědnost 

za vybudování oddělení Business Development v rámci divize nákladní a užitková 

vozidla. V této roli bude přímo podřízený Andreasi Renschlerovi, členu výkonné 

rady společnosti Volkswagen AG zodpovědnému za nákladní a užitková vozidla. 

Dozorčí rada děkuje Andreasi Nielsenovi za jeho excelentní práci ve společnosti 

MAN. Andres Nielsen nyní může uplatnit své letité zkušenosti z automobilového 

průmyslu, segmentu nákladní a užitková vozidla, v nové pozici. "Dozorčí rada mu 
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přeje úspěch", říká Rupert Stadler, předseda dozorčí rady a generální ředitel AUDI 

AG a člen představenstva Volkswagen AG. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 

 
 
Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2013 obratu 15,7 miliard Eur. 

Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 53 500 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice 


