TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 1

Změna v dozorčí radě společnosti ŠKODA AUTO
› Melanie Leonore Wenckheimová, rozená Piёchová, se stává ke dni 9. listopadu 2018 novou
členkou dozorčí rady společnosti ŠKODA AUTO
› V dozorčí radě zaujímá místo po Florině Louise Panticové, rozené Piёchové, která dozorčí
radu opustila k 5. květnu 2018
Mladá Boleslav, 9. listopadu 2018 – Melanie Leonore Wenckheimová (51), rozená Piёchová, je
novou členkou dozorčí rady společnosti ŠKODA AUTO. Podnikatelka a společnice Porsche
Piëch Holding GmbH byla ke dni 9. listopadu 2018 jmenována novou členkou kontrolního
orgánu české automobilky. Paní Wenckheimová se již zúčastnila dnešního zasedání dozorčí
rady. Členství přebírá po Florině Louise Panticové, rozené Piёchové, která dozorčí radu
společnosti ŠKODA AUTO opustila ke dni 5. května 2018.
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ŠKODA AUTO
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě.
› v současnosti nabízí zákazníkům osm modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, stejně jako KAMIQ (v Číně) a SUPERB.
› dodala v roce 2017 zákazníkům na celém světě více než 1,2 milionů vozidel.
› patří od roku 1991 ke koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky.
› provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, převážně
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
› v rámci strategie ŠKODA 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející
nejlepší řešení mobility“.
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