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Výročné valné zhromaždenie MAN SE zvolilo nových

Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava

zástupcov akcionárov do dozornej rady

V prípade potreb y bližších
informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jed lička

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti MAN SE, ktoré sa konalo 20. apríla

Michal.Jedlicka@man.eu

2012 v Mníchove, z volilo troch zástupcov akcionárov, ktorí budú pôsobiť v
dozornej rade do roku 2016. Stali sa nimi Prof. Dr. Martin Winterkorn, Hans
Dieter Pötsch, Prof. Dr. Jochem Heizmann a ako zastupujúci člen Prof. Dr.
Horst Neumann.
Z funkcie členov doz ornej rady 20. apríla odstúpili Ulf Berkenhagen, Dr.
Matthias Bruse a Dr. Thomas Kremer.
Výročné valné zhromaždenie veľkou väčšinou schválilo aktivitu všetkých členo v
dozornej rady.

631 znak ov (vrátane medzier)

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale
súčasne k vôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia.
MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných
vozidiel vý raznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti
dopravy.

MAN ponúka komplexný

efektívny program

na z redukovanie

celkových nákladov na vlastníct vo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca
technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni život né prostredie a je
pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemec kom Mníchove je naj väčš ou spoloč nosťou v rámci MAN Group a popredný m svetovým
dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnyc h dopr avnýc h riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo
34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyš e 77 600 tr uc kov a viac než 5700 autobus ov a autobus ových podvoz kov z nač ky MAN
a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.
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