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UBM nastavuje kurz pro své dceřiné společnosti
Noví členové vedení v UBM Deutschland, Czechia a Alba
Vídeň, 29. dubna 2020–V úzké koordinaci s Bertoldem Wildem, předsedou německého managementu
UBM Deutschland, který má v létě odejít do penze, bude Andreas Thamm jmenován jeho nástupcem
v této pozici nejpozději od 1. srpna 2020. 53letý Thamm je diplomovaný inženýr a MRICS, pracoval
poslední tři a půl roku v oblasti správy EDGE Technologies (dříve OVG Real Estate) a předtím
v rakouské firmě Immofinanz a dalších předních mezinárodních realitních firmách.
„Andreas Thamm představuje ideální kombinaci strategického a analytického myšlení – s ním UBM
získává jeden z nejinovativnějších mozků v oboru. Celá skupina bude těžit z jeho odborných znalostí,
zejména v oblasti vývoje kancelářských budov, “uvedl Thomas G. Winkler, generální ředitel kótované
mateřské společnosti UBM Development AG. „Bertoldu Wildovi, představujícího vzor poctivosti – a také
jednoho z mých nejdůležitějších poradců – nyní začíná zasloužený odchod do důchodu,“ dodává
Winkler na závěr.
Na podzim roku 2019 bylo vedení UBM Deutschland rozšířeno na čtyři členy o dlouholetého prokuristu
Wernera Hubera. Od léta bude vedení UBM Deutschland tvořit předseda Andreas Thamm, dlouholetí
jednatelé Udo Sauter, Christian Berger a Werner Huber.
Vedení UBM Czechia bylo rozšířeno na tři členy, aby se zohlednil objem projektů v Praze, který vzrostl
na více než čtvrt miliardu eur.
Novými členy vedení jsou Josef Wiedermann a Petr Mac. 45letý Wiedermann má také titul inženýra a
nahradil Jana Zemánka, který se věnuje novým výzvám mimo skupinu UBM.
Josef Wiedermann pracoval mnoho let pro ECE v České republice a na Slovensku. Petr Mac se ujal
nově vytvořené pozice ekonomického ředitele. 41letý držitel magisterského titulu v oboru finance a
účetnictví má za sebou řadu manažerských pozic ve finančním sektoru. Společně s dlouholetým
jednatelem Helmutem Berghöferem se vedení UBM Czechia znovu skládá ze tří členů.
„Praha se stala jedním z našich nejdůležitějších trhů, zejména v oblasti bytové výstavby. Jmenování
nového manažerského týmu s ekonomem na jednatelské pozici bere tuto okolnost v úvahu, “komentuje
Patric Thate, finanční ředitel společnosti UBM Development AG.
Rovněž se rozšiřuje vedení 100 % dceřiné společnosti UBM Alba Bau Projekt Management s více
než 60 zaměstnanci v Německu: 1. dubna nastoupil do vedení 49letý diplomovaný inženýr Florian
Hüttl. Spolu s dlouholetým jednatelem Marcem Kirschbaumem se bude starat o další rozvoj a rozšíření
aktivit firmy Alba. Hüttel pracoval dlouho pro W. Markgraf a Bilfinger Berger, naposledy působil jako
jednatel Internation Campus Group v Mnichově.
„Ve Florianu Hüttlovi jsme získali asertivního manažera s mnohaletými praktickými zkušenostmi, a to i
v oblasti vztahu se zákazníky společnosti Alba,“ říká Martin Löcker, COO společnosti UBM Development
AG.
UBM Development je developerská společnost kótovaná na akciovém trhu. Strategicky se zaměřuje
na tři typy nemovitostí: rezidence, hotely a kancelářské budovy, a to v hlavních evropských metropolích,
jako je Vídeň, Berlín, Mnichov nebo Praha. S více než 145letými zkušenostmi se UBM koncentruje na
svou základní kompetenci, rozvoj nemovitostí. Od plánování až po marketing jsou všechny
developerské služby nabízeny z jediného zdroje. Akcie UBM jsou kótovány na Prime Market, segmentu
s nejvyššími požadavky na transparentnost na vídeňské burze.
1

Pro dotazy prosím kontaktujte:
Mag. (FH) Anna Vay, CEFA
Head of Investor Relations & Corporate Communications
UBM Development AG
Tel.: +43 (0)664 626 1314
Email: public.relations@ubm-development.com

2

