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Прес-реліз  

 Київ, Україна, 19.03.2020 

 

Нове покоління менеджменту «Сіменс АГ» 

 

▪ Джо Кезер прийняв рішення не продовжувати свій контракт в якості 

Президента і Голови Правління «Сіменс АГ». 

▪ Виконавчий віце-президент Linde plc Крістіан Брух стане новим 

директором операційної компанії «Газ та енергетика», а згодом обійме 

посаду Генерального директора компанії «Сіменс Енергетика». 

▪ Фінансовий директор операційної компанії «Цифрове виробництво» 

Марія Ферраро стане новим фінансовим директором операційної 

компанії «Газ та енергетика» а згодом обійме посаду фінансового 

директора компанії «Сіменс Енергетика». 

▪ Майкл Сен і Клаус Патцак залишуть компанію за обопільною згодою 

сторін. 

▪ Виділення і реєстрація на біржі  компанії «Сіменс Енергетика» в кінці 

вересня 2020 року відбудуться за планом і без змін. 

 

В компанії «Сіменс АГ» буде призначено нове керівництво. У зв'язку з цим в ході 

позачергового засідання Наглядової ради «Сіменс АГ» були прийняті стратегічні 

кадрові рішення. Президент «Сіменс АГ» Джо Кезер (62) повідомив Наглядовій раді 

«Сіменс АГ» про те, що не буде продовжувати свій контракт. Його кандидатура буде 

висунута на пост Голови Наглядової ради Сіменс Енергетика. Наглядова рада також 

призначила Роланда Буша (55), нині виконуючого обов'язки заступника генерального 

директора, Президентом і Головою Правління «Сіменс АГ». До виконання нових 

обов’язків він приступить не пізніше наступних  щорічних зборів акціонерів 3 лютого 

2021 року. Роланд Буш уклав новий контракт на п'ять років з 1 квітня 2020 року. У 

зв'язку з цим він вже прийняв на себе функції планування та виконання бюджету на 

2021 фінансовий рік, а також відповідні обов'язки в рамках Правління. Крім поточних 

завдань з 1 квітня 2020 року Роланд Буш разом з Правлінням «Сіменс АГ» також буде 

відповідальним за загальні питання інтеграції та управління бізнесом майбутнього 

«Сіменс АГ» ( «Інтелектуальна інфраструктура», «Цифрове підприємство» і 

«Транспортні рішення»). 

З 19 березня крім існуючих обов'язків Джо Кезер також приєднається до Правління 
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Сіменс Енергетика, включаючи Siemens Gamesa Renewable Energy. 

Сьогодні в ході позачергових зборів Наглядова рада «Сіменс АГ» призначила Крістіана 

Бруха (49), який обіймає посаду виконавчого віце-президента Linde plc і генерального 

директора Linde Engineering, на посаду нового директора операційної компанії «Газ та 

енергетика» і надалі з 1 травня 2020 року - Генерального директора «Сіменс 

Енергетика». До цієї дати операційним керівництвом тимчасово займатиметься Тім 

Хольт, операційний директор з питань трудових відносин «Газ та енергетика». 

Марія Ферраро (46), в даний момент обіймає посаду фінансового директора 

операційної компанії «Цифрове підприємство» (DI), з 1 травня 2020 року призначена 

новим Головним фінансовим директором компанії «Сіменс Енергетика». 

Майкл Сен і Клаус Патцак, які повинні були стати Генеральним директором і Головним 

фінансовим директором «Сіменс Енергетика» відповідно, залишають компанію з 

обопільної згоди сторін. Майкл Сен продовжить працювати в компанії як консультант 

Президента і Голови Правління «Сіменс АГ» до весни 2021 року. 

Новим фінансовим директором DI стане Рудольф Бассон (51), в даний час обіймає 

посаду Головного фінансового директора «Сіменс» в Китаї. Його наступником у цій 

країні стане Бо Оуян (48), нині виконуючий обов'язки Головного фінансового директора 

«Сіменс» в Канаді. 

Наталія Оропеза (53) крім своєї поточної функції Головного уповноваженого з 

кібербезпеки обійме посаду Марії Ферраро у якості уповноваженого з питань Diversity в 

«Сіменс АГ». 

Голова Наглядової ради «Сіменс АГ» Джим Хагеманн Снаб: 

«Радий повідомити, що завдяки прийнятим сьогодні рішенням, Наглядова рада 

«Сіменс АГ» суттєво посилить менеджмент компанії «Сіменс Енергетика». Ми 

погодили кандидатури наступників топ-менеджменту «Сіменс АГ» швидше, ніж 

планували. 

В останні роки компанія «Сіменс» демонструвала успіхи в бізнесі і одночасно 

запускала процеси змін, які поступово готували компанію до майбутнього. Від імені 

Наглядової ради хочу сердечно подякувати Джо Кезеру за його далекоглядність, 

рішучість і стійкість, завдяки яким компанія «Сіменс» може вступити в нову еру з 

сильних позицій. 

Роланд Буш - ідеальний кандидат на посаду нового керівника «Сіменс АГ». Йому 

притаманні підприємницьке бачення і орієнтація на замовників. Він також має глибокі 

знання технологій, які принесли компанії «Сіменс» успіх в минулому і збережуть своє 

величезне значення в майбутньому. Він надасть нового імпульсу бізнесу «Сіменс» і 

продовжить його послідовний розвиток в епоху цифрової трансформації. Наглядова 

рада бажає Роланду Бушу успіхів в цих починаннях. 

Хочемо подякувати Майклу  Сенуна і Клаусу Патцаку за підтримку в підготовці 

виділення компанії «Сіменс Енергетика». Тут все йде за планом, і ми продовжуємо 

робити все необхідне для публічного лістингу компанії у вересні 2020 року. 

Наглядова рада вітає Крістіана Бруха і Марію Ферраро з призначенням на нові посади. 

У висококваліфікованої і рішуче налаштованою команди «Сіменс Енергетика» є все 
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необхідне для того, щоб зайняти провідні позиції у царині декарбонізації і глобального 

переходу на альтернативну енергетику». 

 «Сіменс АГ» (Берлін і Мюнхен) - провідний світовий технологічний концерн, який протягом більше 170 

років уособлює собою найвищий рівень інжинірингу, інновацій, якості, надійності і проявляє глобальний підхід 

до бізнесу. Компанія веде свою діяльність в більш ніж 200 країнах світу і спеціалізується в таких областях, як 

електрифікація, автоматизація і цифровізація. «Сіменс» - один з найбільших в світі постачальників 

енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій. Підприємство є одним з провідних виробників 

парогазових установок для ефективного виробництва енергії, постачальником рішень для її передачі, 

піонером в області інфраструктурних рішень, технологій автоматизації та програмного забезпечення для 

промисловості. Компанія є великим виробником медичного обладнання для візуалізації (комп'ютерних та 

магнітно-резонансних томографів) і лабораторної діагностики. В 2019 фінансовому році, що завершився 30 

вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд. Євро, а чистий прибуток - 5,6 млрд. Євро. Більш детальна 

інформація: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press. 

ДП "Сіменс Україна" - одна з провідних промислових компаній України. Постачає обладнання, технології та 

комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту і 

автоматизації будівель. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові, 

Одесі, Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на Інтернет-сайті: 

www.siemens.ua. 
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