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NY VD FÖR WITTMANN BATTENFELD

Från och med mars i år tar Rainer Weingraber, MBA, över ledningen av WITTMANN
BATTENFELD i Kottingbrunn, Österrike. Han efterträder bolagets långvariga VD och
koncernchef, Mag. Georg Tinschert, som går i pension i slutet av mars.
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Från och med mars i år tar Rainer Weingraber, MBA, över ledningen av WITTMANN
BATTENFELD i Kottingbrunn, Österrike. Han efterträder bolagets långvariga VD och
koncernchef, Mag. Georg Tinschert, som går i pension i slutet av mars.
Rainer Weingraber kan se tillbaka på många års erfarenhet av internationellt
välkända företag med internationell renommé, såsom DaimlerChrysler, Siemens,
Magna och senast Haas Group, där han arbetade som VD i flera år, såväl i Österrike
som i andra länder. Rainer Weingraber ser sig i första hand som en allroundare med
stort intresse för framför allt teknik och maskinteknik.

Dr. Werner Wittmann, Managing Partner för WITTMANN Group, är glad över att ha
anlitat Rainer Weingraber som VD och koncernchef för WITTMANN BATTENFELD:
"Med Rainer Weingraber kommer WITTMANN-koncernen att ha en ledande
befattningshavare som kommer att ge företaget nya idéer från hans kunskap och
ledarskapserfarenhet."
Werner Wittmann tar tillfället att tacka Georg Tinschert som kommer att avsluta sin
aktiva karriär som VD för WITTMANN BATTENFELD och gå i pension, efter mer än
10 års framgångsrik tjänst i spetsen för företaget. Under Georg Tinschert, som vid
slutet av 2007 utsågs till VD i bolaget, har WITTMANN BATTENFELD upplevt en
imponerande utveckling både tekniskt och ekonomiskt och är en av de internationellt
mest kända aktörerna inom plastindustrin idag. Werner Wittmann är övertygad om att
Rainer Weingraber kommer att fortsätta och stärka bolagets positiva utveckling.

-----------------------------Battenfeld Sverige AB är ett svenskägt familjeföretag med Christian Hiljemark som
VD. Vi är representant för WITTMANN Group. Vi säljer maskiner och tillhörande
kringutrustning till den svenska och norska plast- och gummiindustrin. Kontor, lager
och service finns i våra lokaler i Halmstad, alldeles invid flygplatsen, på den
Halländska västkusten.
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