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Folyamatosság és változás a HELLA igazgatótanácsában 

• Bernard Schäferbarthold CFO vezetői megbízatását 2024-ig meghosszabbították 

• Dr. Frank Huber veszi át a világítástechnikai üzletág irányítását 

• Stefan Osterhage az üzleti életben munkával eltöltött sok évet követően nyugdíjba 
vonul 

Lippstadt, 2019. május 14. A HELLA GmbH & Co. KGaA Részvényesek Bizottsága jelentős 

személyzeti döntéseket hozott a vállalat igazgatósági szintjén. Bernard Schäferbarthold (48) 

vezetői megbízatását 2024. október 31-ig, öt évvel meghosszabbították. A belga születésű vezető 

a pénzügyi-, kontrolling- és informatikai üzletág ügyvezető igazgatójaként folytatja tovább eddigi 

sikeres munkáját. Dr. Frank Huber (38), a világítástechnikai üzletág jelenlegi vezérigazgató-

helyettese, 2019. június 1-jétől veszi át az üzletág vezetését Dr. Rolf Breidenbach (56) 

vezérigazgatótól. Stefan Osterhage (59), aki az igazgatóság egyik legrégibb tagja, a tervek szerint 

2019. május 31-én vonul nyugdíjba. Az általa irányított logisztikai és folyamatirányítási területek 

a meglévő igazgatósági tagok között kerülnek elosztásra, ezért az igazgatótanács létszáma 

összesen öt főre csökken. 

"Személyzeti döntéseinkkel támogatjuk a vállalat további sikeres fejlődését, és egyidejűleg 

biztosítjuk a szükséges tapasztalatokat és folyamatosságot a vállalat vezetésében" - mondta 

Manfred Wennemer, a HELLA Részvényesek Bizottságának elnöke. „Szeretnék köszönetet 

mondani az igazgatótanácsnak az eddigi sikeres munkájukért, és bízom benne, hogy ez a sikeres 

tendencia folytatódni fog a megújuló igazgatóság vezetésével is. Külön szeretnék köszönetet 

mondani Stefan Osterhage-nak, aki a HELLA-nál különböző pozíciókban eltöltött több, mint 30 

éves pályafutása során, meghatározó szerepet játszott a vállalat fejlődésének alakításában és az 

elmúlt 12 évben az igazgatótanács tagjaként dolgozott.” 

 
 
Az eredeti sajtóközlemény és a kapcsolódó fotóanyag megtalálható: 
www.hella.com/press 
 

A HELLA egy globális tevékenységet folytató, tőzsdén jegyzett családi vállalat, amely több mint 

35 országban 40000 munkatársat foglalkoztat 125-nál is több telephelyen. A HELLA konszern az 

autóipar számára a világítástechnika és elektronika területén fejleszt és gyárt alkatrészeket és 

rendszereket. A HELLA az értékesítés utáni piacon is az egyik legnagyobb kereskedelmi 

szervezetet működteti, amely gépjármű-alkatrészeket, -tartozékokat, diagnosztikai és 

szervizszolgáltatásokat kínál Európa-szerte. A kutatásban és fejlesztésben dolgozó több mint 

7.000 alkalmazottal a HELLA az egyik legjelentősebb innovációs motor a piacon. Ezen túlmenően 

a HELLA konszern a 2017/2018-es üzleti évben elért 7.1 milliárd eurós forgalmával a világ 40 

legnagyobb autóipari beszállítója, valamint a 100 legnagyobb német ipari vállalat közé tartozik. 
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További információk: 

Dr. Markus Richter 
A vállalat szóvivője 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Strasse 75 
59552 Lippstadt 
Germany 
Phone: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 


