
Flensburg, 3. mája 2021

Predstavenstvo spoločnosti Secop GmbH s radosťou oznamuje 
menovanie Dr. Andreasa J. Schmida za nového Výkonného riaditeľa 
spoločnosti Secop GmbH.
Dr. Schmid prevezme novú rolu od 3. mája 2021.

Dr. Andreas Schmid má viac ako 20 ročné medzinárodné skúsenosti 
- ako člen predstavenstva, výkonný riaditeľ a manažér.
Pod jeho vedením skupiny Funkwerk, Schaltbau a FCT rástli extrémne 
udržateľne a so ziskom. Okrem strategického korporátneho rozvoja 
a rozvoja nových obchodných oblastí má rozsiahle a dôkladné know-
how v oblasti fúzií a akvizícií, PMI, správy portfólia, lean manažmentu 
a digitalizácie.
Dr. Andreas Schmid vyštudoval fyziku na Technickej univerzite v 
Mníchove, kde získal titul PhD v odbore elektrotechnika a informačné 
technológie na Technickej univerzite v Darmstadte.

„Secop je silná značka, ktorá ponúka jedinečné riešenia, disponuje 
poprednými vedomosťami a odbornými znalosťami s tradíciou vysokej kvality, s dôrazom na 
inovácie, aplikačné inžinierstvo a zákaznícky servis, “uviedol Dr. Schmid. „Som hrdý na to, že som 
sa pripojil k Secop tímu a teším sa na spoluprácu s predstavenstvom, zamestnancami, zákazníkmi 
a partnermi na celom svete.“

Tím spoločnosti Secop s radosťou víta Dr. Schmida na palube.

O Secop-e
Secop je expertom na inovatívne technológie hermetických kompresorov a riešení chladiacich 
systémov v komerčnom chladení.
Vyvíja vysoko výkonné statické a mobilné riešenia chladiacich zariadení pre popredných 
medzinárodných výrobcov chladiacich zariadení.
Skupina Secop navrhuje a vyrába hermetické kompresory a elektronické ovládacie prvky pre 
chladiarenské riešenia v segmente stacionárneho chladenia a mobilného chladenia.
Spoločnosť Secop dodáva pokrokové chladiace kompresory a ovládacie prvky, ktoré poskytujú 
zákazníkom udržateľné riešenia šité na mieru pre industriálne aplikácie napájané batériami a 
špeciálne chladiace aplikácie.
Má dlhoročné skúsenosti v energetických, efektívnych a ekologických chladiarenských projektoch 
s inovatívnymi riešeniami pre kompresory, ako aj pre riadiacu elektroniku.
Skupina má po celom svete 1350 zamestnancov s výrobnými závodmi na Slovensku a v Číne, 
výskumné centrá sa nachádzajú v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku, v Číne a USA.
Secop patrí do fondu ESSVP IV od septembra 2019.

Spoločnosť Secop 
vymenovala 
nového 
generálneho 
riaditeľa

Spoločnosť Secop nepreberá zodpovednosť za možné chyby v katalógoch, brožúrach a inom tlačenom materiále. Spoločnosť Secop si vyhradzuje právo meniť jej 
produkty bez predchádzajúceho upozornenia. To platí aj pre výrobky, ktoré sú už na objednávku, za predpokladu, že je možné vykonať tieto zmeny bez toho, aby 
boli potrebné následné zmeny už dohodnutých špecifikácií. Všetky obchodné značky v tomto materiály sú vlastníctvom príslušných spoločností.
Secop a logotyp Secop sú obchodné značky spoločnosti Secop GmbH. Všetky práva vyhradené.
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