
Henkel AG & Co. KGaA	Page 2/3
Informacja prasowa
Page PAGE  \* Arabic  \* MERGEFORMAT 1/NUMPAGES  \* Arabic  \* MERGEFORMAT 3
30 września 2022 r.
Zmiana w zarządzie Henkla
Bruno Piacenza odchodzi z Henkla po ponad 30 latach sukcesów 


Düsseldorf –  Z dniem 30 września 2022 r. z firmy Henkel odchodzi Bruno Piacenza, który od 2011 r. piastował stanowisko Executive Vice President w dziale Laundry & Home Care. Wolfgang König, obecnie Executive Vice President w dziale Beauty Care, od 1 października 2022 r. przejmuje dodatkowo odpowiedzialność za dział Laundry & Home Care, a w przyszłości pokieruje nowo utworzonym działem Henkel Consumer Brands.

Zmiana ta została zapowiedziana już w styczniu br., kiedy Henkel ogłosił plany połączenia swoich dwóch działów konsumenckich.  Bruno Piacenza miał odejść z Henkla z końcem 2022 r., ponieważ jednak proces wdrażania nowej struktury organizacyjnej Consumer Brands wyprzedził pierwotny harmonogram, także ta zmiana w zarządzie Henkla odbywa się wcześniej. 

Dr Simone Bagel-Trah, Chairwoman of the Supervisory Board and Shareholders' Committee, w imieniu firmy i rodziny Henkel złożyła Bruno Piacenzy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Henkla. - Bruno Piacenza wniósł znaczący wkład w rozwój działu Laundry & Home Care, a tym samym całej firmy. Pod jego kierownictwem znacząco wzrosła pozycja rynkowa tego działu na arenie międzynarodowej, wprowadzono ważne innowacje produktowe, a zasady zrównoważonego rozwoju znalazły odbicie w całym łańcuchu wartości – zaczynając od procesu pracy nad produktem, przez jego użytkowanie po możliwość recyklingu - powiedziała dr Simone Bagel-Trah. 

Prezes Henkla Carsten Knobel również podziękował Bruno Piacenzy za wszystkie lata wytężonej pracy, poświęcenia i za wkład w rozwój firmy. – W imieniu wszystkich kolegów z Henkla chciałbym złożyć szczere podziękowania mojemu koledze z zarządu, Bruno Piacenzy. Jest on związany z naszą firmą od ponad trzech dekad i przez prawie 12 lat z powodzeniem kierował działem Laundry & Home Care. Dzięki jego pasji i doświadczeniu, nasze główne marki i cały dział bardzo się w tym czasie rozwinęły. Chciałbym również podziękować mu za jego aktywne wsparcie w trwającym procesie tworzenia działu Henkel Consumer Brands. Ze względu na duże postępy w trwającej integracji, wspólnie zdecydowaliśmy, że teraz jest odpowiedni czas na zmianę odpowiedzialności za łączący się z Beauty Care dział Laundry & Home Care.

Bruno Piacenza urodził się we Francji, a karierę zawodową rozpoczął w Henklu w 1990 r. Zanim dołączył do zarządu, zajmował stanowisko Corporate Senior Vice President i odpowiadał za dział Beauty Care w regionie Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu/Afryki oraz Azji i Pacyfiku. Był także prezesem Henkla we Francji. W 2011 r. został powołany w skład zarządu Henkla, gdzie odpowiada za dział Laundry & Home Care.


***

O firmie Henkel
Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2021 roku Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com  oraz www.henkel.pl 
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