Press Release
Rainer Hundsdörfer deixa a ebm-papst
Mulfingen,
Em comum acordo, O Sr. Rainer Hundsdörfer (58), CEO do grupo ebm-papst,
deixa a ebm-papst, líder em tecnologia de ventiladores e drives, à partir de 30 de
abril de 2016, devido a diferentes pontos de vista sobre a futura gestão
corporativa e governança.
Em seu tempo como CEO, Rainer Hundsdörfer conseguiu manter e reforçar a
posição da ebm-papst como referência global de inovação, com volume de
negócios atingindo um novo patamar de € 1,7 bilhões. Sob a sua orientação, o
grupo fez sua marca registrada GreenTech representar e manter o equilíbrio
entre ecologia e economia ao longo de toda e completa cadeia de criação de
valor. A empresa foi desta forma premiada várias vezes por sua gestão
sustentável.
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Os parceiros e o Conselho Consultivo da ebm-papst gostariam de agradecer
Rainer Hundsdörfer por todo seu trabalho e compromisso. Enquanto a posição
de CEO não for preenchida, os diretores de gestão assumirão total
responsabilidade por suas divisões e reportarão diretamente para seus
parceiros diretos e Conselho Consultivo.
Fig. 1: Rainer Hundsdörfer, CEO do grupo ebm-papst
Fonte: ebm-papst
Sobre o Grupo ebm-papst
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua
fundação, a empresa sempre focada em tecnologia estabeleceu continuamente novos
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação
inteligente e silenciosa do ar.
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os
motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos mercados e
aplicações.
http://www.ebmpapst.com/en/
Sobre a ebm-papst Brasil
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores,
com 52 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst desenvolve
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, Industrial
(grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado,
Revendas e Distribuidores no Brasil.
ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
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