Comunicado de imprensa
Hubert Windegger é Nomeado CFO da ASK Chemicals Group
Hilden, 15 de março de 2021 - Hubert Windegger (50) ingressa na administração da ASK
Chemicals como Diretor Financeiro do Grupo (CFO) a partir de 01 de março de 2021.
Nesta função, ele será responsável pelas áreas de Finanças, Controladoria,
Digitalização e TI. Ele sucede Anders Wester, que deixou a empresa em 28 de fevereiro
de 2021.
Wester atuou como CFO do Grupo ASK Chemicals desde 2018 e fez importantes
contribuições para o desenvolvimento financeiro sustentável da empresa nos últimos anos..
Com Hubert Windegger, suíço de nacionalidade, a ASK Chemicals ganha um experiente
especialista financeiro como CFO do Grupo. Windegger ocupou vários cargos de gestão na
Dow Chemical na Europa, incluindo um recente período na Trinseo Europe, onde contribuiu
com sua experiência financeira como CFO da Divisão.
"Hubert é um gerente experiente que, ao lado das responsabilidades tradicionais de CFO,
dará nova ênfase à estratégia de digitalização da ASK Chemicals. Estou muito satisfeito por
termos conseguido trazer Hubert Windegger para nossa empresa", diz Frank Coenen, CEO
do ASK Chemicals Group.
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Sobre a ASK Chemicals
A ASK Chemicals é um dos maiores fornecedores mundiais de produtos químicos e auxiliares
para fundição. Seu portfólio abrangente de produtos e serviços varia de resinas, tintas
refratárias, luvas, filtros e desmoldantes a produtos metalúrgicos, como inoculantes, arames
de tratamento de magnésio, arames de inoculação e ligas-mestre para fundição de ferro.
Produção de machos, desenvolvimento de protótipos e uma ampla gama de serviços de
simulação complementam o portfólio.
Com locais de pesquisa e desenvolvimento na Europa, América e Ásia, a ASK Chemicals se
vê como uma força motriz por trás das inovações tecnológicas de fundição, juntamente com
o compromisso de fornecer consistentemente valor agregado a seus clientes. Flexibilidade e
rapidez, qualidade e sustentabilidade, bem como a rentabilidade dos produtos e serviços são
cruciais para a empresa.
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