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Klaus Zellmer nimitetty ŠKODA AUTON 
pääjohtajaksi 1. heinäkuuta 2022 alkaen 
 

› Nykyinen pääjohtaja Thomas Schäfer siirtyy 1. heinäkuuta 2022 lukien Volkswagen Pas-

senger Carsin hallituksen puheenjohtajaksi, konsernin johtokunnan jäseneksi ja volyymi-

tuotemerkkiryhmän johtajaksi 

› Klaus Zellmer on nykyään Volkswagen Passenger Carsin hallituksen jäsen vastuualuee-

naan myynti, markkinointi ja jälkimarkkinointi  

 

 

Mladá Boleslav 4. huhtikuuta 2022. Heinäkuun 1. päivästä 2022 alkaen ŠKODA AUTON uusi 

pääjohtaja on Klaus Zellmer, joka tällä hetkellä on Volkswagen Passenger Carsin hallituk-

sen jäsen vastuualueenaan myynti, markkinointi ja jälkimarkkinointi. ŠKODA AUTON nykyi-

nen pääjohtaja Thomas Schäfer siirtyy 1. heinäkuuta 2022 alkaen Volkswagenin hallituksen 

puheenjohtajaksi ja samalla konsernin johtokunnan jäseneksi ja volyymituotemerkkiryhmän 

johtajaksi.  
 

Klaus Zellmer nimitetään ŠKODA AUTON hallituksen uudeksi jäseneksi 1. heinäkuuta 2022, minkä 

jälkeen Tšekin tasavallan lainsäädännön mukaisesti hallitus valitsee hänet hallituksen uudeksi pu-

heenjohtajaksi. Zellmer seuraa pääjohtajana Thomas Schäferiä, joka toimii ŠKODA AUTON halli-

tuksen puheenjohtajana kesäkuun loppuun saakka. Pääjohtajana Schäfer myös vastaa 1. huhti-

kuuta 2022 alkaen Volkswagenin liiketoiminnasta, ja 1. heinäkuuta 2022 hänestä tulee Volkswage-

nin hallituksen puheenjohtaja. Samalla hänestä tulee konsernin johtokunnan jäsen Volkswagenin 

johtajana, jolloin hän johtaa volyymituotemerkkiryhmää. 

 

ŠKODA AUTON hallintoneuvoston puheenjohtaja Murat Aksel: "Thomas Schäfer on vakaasti 

luotsannut yritystämme kahden äärimmäisen haastavan vuoden ajan, ja samalla hän on muokan-

nut tulevaisuuttamme tulevaisuusohjelmalla NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Tämän 

päivän ŠKODA AUTO on sähköistyneempi, digitaalisempi ja kansainvälisempi kuin milloinkaan 

aiemmin. Thomas Schäfer on luonut perustan ŠKODA-tuotemerkin lupaavalle tulevaisuudelle täys-

sähköisen ENYAQ iV -katumaasturin lanseerauksen myötä ja muilla lähitulevaisuuden sähköauto-

malleillamme, ottanut huomioon alueelliset vastuumme sekä Volkswagen-konsernin perustekniikat 

ja menestyksellisesti toteuttanut INDIA 2.0 -projektiamme. Haluan kiittää häntä koko hallintoneu-

voston puolesta." Murat Aksel jatkaa: "Nyt samassa yhteydessä olen iloinen, että saamme 

ŠKODA AUTON johtoon korkean tason ammattilaisen. Klaus Zellmerillä on yli 20 vuoden kokemus 

autoalalta. Näiden vuosien mittaan hän on osoittanut pätevyytensä autoalan johtavana asiantunti-

jana sekä strategista ja yrityshenkistä kaukokatseisuutta. Olen vakuuttunut, että hallituksemme jä-

senten kanssa hän tulee tekemään kaikkensa ŠKODA AUTON menestyksellisen kehityksen jatku-

miseksi." 

 

Liikkeenjohdon loppututkinnon suoritettuaan Klaus Zellmer aloitti uransa vuonna 1997 Porsche 

AG:n hallituksen jäsenen avustajana. Vuonna 1999 hän siirtyi Porschen Ranskan organisaatioon 

myyntiverkoston kehitystehtäviin ja sen jälkeen Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi. Vuonna 2000 hän 

valvoi projektipäällikkönä myynnin kehitystä ja markkinointia liittyen Porschen uuteen tehtaaseen 

Saksan Leipzigissa. Porschen tehtaan asiakaspalvelukeskusta johdettuaan Zellmeristä tuli vuonna 

https://twitter.com/skodaautonews
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2007 Porschen Saksan markkinointijohtaja. Tästä toimesta hän yleni Porschen hallituksen jäse-

neksi vuonna 2010.  

 

Vuonna 2015 Zellmer siirtyi Yhdysvaltain Atlantaan Porsche Cars North American pääjohtajaksi. 

Syyskuun 15. päivästä 2020 lukien Klaus Zellmer on ollut Volkswagen Passenger Carsin hallituk-

sen jäsen vastuualueenaan myynti, markkinointi ja jälkimarkkinointi. Tänä aikana hän on ollut kes-

keisessä asemassa Volkswagenin organisaation, digitalisoinnin ja kestävän kehityksen johdonmu-

kaisessa mukauttamisessa asiakkaiden tarpeisiin 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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ŠKODA AUTON pääjohtaja vaihtuu 

Thomas Schäferin lähes kahden vuoden mittainen kausi 

ŠKODA AUTON pääjohtajana päättyy 30. kesäkuuta 

2022. 

 

 

 

 

Lataa                        Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 
 

ŠKODA AUTON uusi pääjohtaja 

1. heinäkuuta 2022 alkaen ŠKODA AUTON uusi pääjoh-

taja on Klaus Zellmer. Tällä hetkellä hän on Volkswagen 

Passenger Carsin hallituksen jäsen vastuualueenaan 

myynti, markkinointi ja jälkimarkkinointi. 

 

 

 

 

Lataa                        Lähde: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa hetkellä kahtatoista automallia: FABIA, RAPID, SCALA, SLAVIA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaas-

turimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV ja KUSHAQ. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista.  
› Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 

› Vuonna 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-
röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus 8,9 % 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 14,7 % 
› 2021 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kaksi ŠKODA-mallia (OCTAVIA ja KODIAQ) 

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 70 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2021 
› Vuoden Auto Suomessa: ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin 

jokavuotisessa palkintogaalassa – 2022 ŠKODA ENYAQ iV, 2021 ŠKODA OCTAVIA ja 2020 ŠKODA KAMIQ 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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