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Zmiany w zarządzie Grupy ENGEL 

 

Schwertberg/Austria – luty 2022 

1 lutego 2022 roku nastąpiły zmiany osobowe w zarządzie Grupy ENGEL. Dr. 

Gerhard Dimmler, dotąd kierownik działu badań i rozwoju, został niminowany 

na stanowisko CTO. Przejmuje on resort rozwoju od CEO dr. Stefana 

Engledera, a dodatkowo staje się odpowiedzialny za cyfryzację.  

 

„W ostatnich latach Gerhard Dimmler miał decydujący wpływ na kształt badań i rozwoju w 

ENGEL i znacząco przyczynił się do pozycjonowania firmy ENGEL na światowych rynkach 

jako lidera w obszarze technologii”, podkreśla Stefan Engleder. „Zaproszenie Gerharda 

Dimmlera do zespołu zarządzającego to ważny krok w długofalowym wdrażaniu strategii 

przedsiębiorstwa”. 

Kolejna zmiana następuje w obszarze handlowym. CFO Markus Richter opuszcza firmę na 

własne życzenie, z końcem marca i bieżącego roku finansowego. Jego następcą zostanie 

Simon Zeilberger, który z dniem 1 kwietnia dołączy do Grupy ENGEL na stanowisku 

dyrektora handlowego. Zeilberger zebrał szerokie doświadczanie w zarządzaniu przede 

wszystkim w przemyśle metalowym i stalowym. Ostatnio jako członek zarządu i kierownictwa 

był odpowiedzialny za dział handlowy dużej rodzinnej fundacji i współodpowiedzialny za jej 

przemysłową gałąź. „Cieszymy się, że dołączy do nas ktoś tak doświadczony jak Simon 

Zeilberger, mocno osadzony już w przemyśle metalurgicznym. Będzie on rozważnie wcielał 

wizję handlową Grupy ENGEL”, mówi Stefan Engleder. „Dziękujemy Markusowi Richterowi 

za jego ogromne zaangażowanie i wspaniałą współpracę pełną sukcesów podczas ostatnich 

pięciu lat”. 

Działem produkcji niezmiennie będzie kierował Joachim Metzmacher jako CPO.  

ENGEL jako międzynarodowe, rodzinne przedsiębiorstwo ceni sobie długofalową strategię 

firmy. Grupa wyróżnia się na rynku jako stabilny pracodawca, a jednocześnie innowacyjny 

dostawca rozwiązań dla międzynarodowego przemysłu wtryskowego. Aktualne zmiany w 

zarządzie są spójne z tą wizją. 
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Zdjęcia: ENGEL 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 

Grupa ENGEL powołała do zarządu 
dr. Gerharda Dimmlera. Jako CTO 
jest odpowiedzialny za obszary 
rozwoju i cyfryzacji.  

1 kwietnia Simon Zeilberger zostanie 
CFO w grupie ENGEL. Przejmie on 
resort handlowy od Markusa 
Richtera.  
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gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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