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Hildesheim, 1. března 2018: 
Změna v managementu skupiny KSM Castings Group

Pro skupinu KSM Castings Group začíná nový rok změnou v managementu. Vrcholné 
vedení mezinárodně působící slévárny se nově formuje. 

Franz Friedrich Butz, od 2014 CEO a předseda obchodního vedení skupiny KSM Castings Group, odchází 
k 28. únoru 2018 z podniku. Od 1. března převezme vedení skupiny podniků jako CEO pan Vicente Pe-
rez-Lucerga.

Jako bývalý prezident a CEO společnosti Kautex Textron GmbH & Co. KG (2010-2016), globálně působícího 
dodavatele pro automobilový průmysl v oblasti zpracování plastů a po dalších vedoucích funkcích v me-
zinárodním automobilovém průmyslu disponuje Vicente Perez-Lucerga dlouholetými a úspěšnými zkuše-
nostmi v managementu. 

„Jsem zvědavý na nové výzvy a přesvědčený o tom, že je společně zvládneme. V nadcházejících týdnech 
se budu nejprve intenzivně zabývat závody a produkty. Kromě toho stojí za silným podnikem vždy také 
silní pracovníci – a zákazníci. Obojí je extrémně důležité, aby bylo možno být trvale úspěšný, a já se 
těším, že je osobně poznám,“ zdůrazňuje Vicente Perez-Lucerga.

Pozadí: Skupina KSM Castings Group je hlavním výrobcem pro odlehčené automobilové díly v oblastech podvoz-
ků, převodovek, motorů a řízení. Jako specialista na lité komponenty z hliníku a magnézia se KSM snaží globálně 
o postavení na špici v technologii a kvalitě. Jako významný dodavatel pro mezinárodní automobilový průmysl patří 
podnik k top zaměstnavatelům. Podstatnými hlavními body firemní strategie jsou spolehlivé partnerství, orientace 
na zákazníka a ekonomičnost. Základem pro to jsou prvotřídní pracovníci.

KSM nyní provozuje závody v Německu, České republice, USA a Číně s celkově zhruba 3.600 pracovníky. K záka-
zníkům patří všichni významní výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu, jako koncern Volkswagen, Daimler, 
ZF, Benteler a Bosch. Podnik dosáhl v obchodním roce 2017 obratu ve výši okolo 564 milionů Euro.

Další informace ke skupině KSM Castings Group získáte na naší domovské stránce
www.ksmcastings.com 
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