
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.  
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Conselho Executivo nomeia Joachim Drees para 

CEO da MAN Truck & Bus AG 

• Anders Nielsen passará para a Volkswagen AG  

• Contrato do Conselho Executivo com Heinz-Jürgen Löw  

foi perlongado 

 

O Conselho Executivo da MAN Truck & Bus AG nomeou Joachim Drees 

para a posição de Director Executivo (CEO) do fabricante de veículos co-

merciais de Munique. O Sr. Drees (50) assumirá o cargo a 1 de Abril de 

2015, substituindo o actual CEO, Anders Nielsen, que passa a ser o res-

ponsável pelo desenvolvimento de negócios, na divisão de veículos co-

merciais da Volkswagen AG. Além disso, o Conselho Executivo decidiu 

perlongar o contrato do Director de Vendas & Marketing, Heinz Jürgen 

Löw, de 50 anos, até 2021. 

Até há pouco tempo, Joachim Drees foi Director Financeiro (CFO) da 

Drees & Sommer Ag, em Estugarda. Anteriormente, foi um dos parceiros 

de uma empresa de investimentos inglesa, em Londres. Após ter termina-

do os seus estudos na Universidade de Estugarda e na Universidade de 

Portland State, o Sr. Drees trabalhou como administrador da Daimler Truck 

Group e da Merceds-Benz Trucks. A partir de 1 de Abril de 2015, terá o 

cargo de CEO da MAN Truck & Bus AG, a maior empresa do Grupo MAN, 

com receitas de cerca de €8.4 mil milhões e com 36,500 empregados. 

Anders Nielsen, Director Executivo da MAN Truck & Bus AG desde 1 de 

Setembro de 2012, passará a trabalhar para a Volkswagen AG, a empresa 

irmã do Grupo MAN, a partir de 1 de Abril de 2015. O Sr. Nielsen será res-

ponsável pelo departamento de desenvolvimento de negocios, na divisão 

de veículos comerciais. Neste cargo, irá reportar a Andreas Renschler, 

membro do Conselho de Gestão de Veículos Comerciais da Volkswagen 

AG. “O Conselho Executivo agradece a Anders Nielsen pelo seu excelente 

trabalho na MAN. Ele poderá agora aplicar os seus anos de experiência na 

indústria de veículos comerciais nas novas áreas que terá à sua responsa-

bilidade. O Conselho Administrativo deseja-lhe imenso sucesso”, afirmou 

Rupert Stadler, Presidente do Conselho Executivo, Director Executivo da 

Audi AG, e membro do Conselho de Gestão da Volkswagen AG. 


