
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 de Administração da MAN SE nomeia 

Drees como CEO 

O Dr. Georg Pachta-Reyhofen demite-se da sua posição como 

CEO, com efeitos a partir de 30 de Setembro de 2015 

 

O Conselho de Administração da MAN SE nomeou Joachim Drees (50 

anos) como novo Director Executivo (CEO) da MAN SE, com efeitos a par-

tir de 1 de Outubro de 2015. “Sinto-me satisfeito por termos podido nomear 

um homem dinâmico e com uma vasta experiência, como o Sr. Drees, para 

CEO da MAN SE”, afirmou Andreas Renschler, Presidente do Conselho de 

Administração da MAN SE, membro do Conselho de Veículos Comerciais 

na Volkswagen AG e CEO da Volkswagen Truck & Bus Holding. Joachim 

Drees foi Director da MAN Truck & Bus AG, subsidiária integral da MAN 

SE, tendo iniciado funções a 1 de Abril de 2015, e é também membro do 

Conselho de Directores da Volkswagen Truck & Bus Holding. 

O Conselho de Administração da MAN SE indicou ainda Jan-Henrik 

Lafrentz (49 anos) para Director Financeiro (CFO) da MAN SE. O Sr. 

Lafrentz é membro do Conselho Executivo da MAN Truck & Bus AG desde 

1 de Julho de 2014, responsável pelos assuntos legais, financeiros e TI. O 

Dr. Peter Park (50 anos), que tem dado um apoio essencial em questões 

relacionadas com a Direcção Financeira da MAN SE, irá agora concentrar-

se inteiramente no seu cargo de Director Financeiro da MAN Diesel & Tur-

bo SE. 

Ulf Berkenhagen (54 anos), Director de Compras (CPO) da MAN SE e da 

MAN Truck & Bus AG desde 1 de Julho de 2012, irá demitir-se do seu lu-

gar no Conselho Executivo da MAN SE, com efeitos a partir de 30 de Se-

tembro de 2015. O Sr. Berkenhangen irá manter o seu lugar como o Direc-

tor de Compras da MAN Truck & Bus AG. Em Julho de 2015, o Sr. Berke-

nhagen foi ainda indicado como responsável pelo departamento de com-

pras para todas as marcas da Volkswagen Truck & Bus Holding. 

O Dr. Georg Pachta-Reyhofen (60 anos) demitiu-se da sua posição como 

Director Executivo da MAN SE, com efeitos a partir de 30 de Setembro de 

2015. “Dado o contínuo e bem-sucedido desenvolvimento do Grupo MAN, 

como uma multinacional focada nos transportes e energia, e com a inte-
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gração da MAN no Grupo Volkswagen, as minhas principais tarefas estão 

terminadas. Isto levou-me a colocar as minhas responsabilidades de Direc-

tor Executivo em outras mãos”, afirmou o Dr. Pachta-Reyhofen, explicando 

a sua decisão. “Ao longo de 257 anos, a MAN tem vindo a desenvolver 

engenharia única na história da Europa, e sinto-me orgulhoso e grato por 

ter contribuído para isso. Desejo à MAN e aos seus colaboradores um futu-

ro de sucesso entre a sua competição global.” 

“Em nome do Conselho de Administração, gostaria de agradecer sincera-

mente ao Dr. Pachta-Reyhofen por todos os anos durante os quais contri-

buiu para moldar o Grupo MAN em conjunto connosco. Desejamos-lhe 

tudo de bom para o seu futuro”, afirmou Saki Stimoniaris, Presidente do 

Conselho do Grupo de Empresas da MAN. 

Com um doutoramento em Engenharia Mecânica, o Dr. Pachta-Reyhofen 

juntou-se ao grupo MAN em Viena, em 1986. Após diversas posições de 

gestão, por exemplo na MAN A.S., Ankara (agora MAN Türkiye), ou como 

responsável pelo desenvolvimento de motores na MAN Veículos Comerci-

ais em Nuremberga, tornou-se membro do Conselho Executivo para o De-

senvolvimento na MAN Veículos Comerciais, em Munique, no ano 2001. 

Após ter sido nomeado Director Executivo da MAN Diesel, em Augsburg 

em 2006, foi também indicado para Director Executivo da holding do Gru-

po, MAN SE. Desde Janeiro de 2010, assumiu funções como Director Exe-

cutivo da MAN SE, e entre Janeiro de 2010 e Agosto de 2012 foi também 

Director Executivo da MAN Truck & Bus AG. O Dr. Pachta-Reyhofen conti-

nuará a colaborar com o Grupo Volkswagen a título consultivo. 

A partir de 1 de Outubro de 2015, o Conselho Executivo da MAN SE vai 

então ser constituído por Joachim Drees (Director Executivo), Jan-Henrik 

Lafrentz (Director Financeiro) e Josef Schelchshorn (Director de Recursos 

Humanos). 

 


