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Zlúčenie funkcií generálnych riaditeľov skupiny 
TRATON a spoločnosti Scania, vedením skupiny je 
poverený Christian Levin 
 
Počnúc 1. októbrom Christian Levin preberá zmenenú funkciu, ktorá 
zlučuje jeho súčasnú funkciu prezidenta a generálneho riaditeľa 
spoločnosti Scania s funkciou prezidenta a generálneho riaditeľa skupiny 
TRATON. 
 

 
 

Generálny riaditeľ spoločnosti TRATON Matthias Gründler a jej finančný 
riaditeľ Christian Schulz odchádzajú zo spoločnosti k 30. septembru 2021. 
Zároveň je za nového generálneho riaditeľa spoločnosti TRATON SE od 
1. októbra 2021 vymenovaný súčasný prezident a generálny riaditeľ 
spoločnosti Scania Christian Levin. Novou finančnou riaditeľkou spoločnosti 
TRATON SE sa od 1. októbra 2021 stáva Annette Danielski, ktorá v súčasnosti 
vedie oddelenie podnikových financií. 
 
„Je mi cťou, že môžem prevziať úlohu generálneho riaditeľa skupiny TRATON 
a zároveň pokračovať vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti Scania. 
V budúcnosti sa zameriame na transformáciu podnikania v nových 
technologických a geografických oblastiach a zároveň na ďalšie využívanie 
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synergií prostredníctvom modularizácie a škálovateľnosti,“ hovorí Christian 
Levin, nový generálny riaditeľ skupiny TRATON a prezident a generálny riaditeľ 
spoločnosti Scania. 
 
Levin ďalej dodáva: „Skupina TRATON sa neustále vyvíja. Vychádza zo 
stratégie TRATON, ktorú zaviedol súčasný manažment a ktorá sa teraz posúva 
na ďalšiu úroveň. Stratégia zahŕňa silnejšie zameranie na udržateľnosť, 
v neposlednom rade prostredníctvom e-mobility, digitalizácie a konektivity; 
pokračujúcu integráciu spoločnosti Navistar, rast na severoamerickom trhu, 
ako aj ďalšie investície v Číne v priebehu nasledujúcich rokov. Táto zmena 
bude časom pozostávať z viacerých krokov a do konca tohoto roka predložíme 
konkrétnejšiu podobu plánu.“ 
 

 
 
Na tomto ďalšom kroku cesty spoločnosti TRATON sa bude naďalej využívať 
sila, kompetencie a obchodná logika jednotlivých značiek skupiny – MAN, 
Navistar, Scania a Volkswagen Caminões e Ônibus. 
 
„Stratégiu Global Champion sa nám podarilo implementovať rýchlejšie, ako 
sme očakávali. To znamená, že základy spoločnosti TRATON sa stali 
stabilnejšími aj na medzinárodnej úrovni. Úlohou bude teraz voviesť 
spoločnosť TRATON do udržateľnej budúcnosti, ktorá bude presahovať 
tradičné obchodné modely a spôsoby myslenia. S Christianom Levinom na 
čele môže skupina TRATON ešte viac profitovať zo svojej hlavnej značky 
Scania. On je tou správnou osobou pre túto úlohu a želám mu a celému tímu 
spoločnosti TRATON veľa úspechov,“ povedal Matthias Gründler, generálny 
riaditeľ skupiny TRATON. 
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„V mene celej dozornej rady by som chcel osobitne poďakovať Matthiasovi 
Gründlerovi a Christianovi Schulzovi za vykonanú prácu a dosiahnuté 
spoločné úspechy. Obaja masívne posunuli implementáciu stratégie Global 
Champion a v krátkom čase tak dosiahli významné míľniky pre skupinu 
TRATON. Christiana Levina vnímam ako silného lídra, ktorý bude realizovať 
ďalšiu kapitolu skupiny a ktorý má moju plnú podporu pri pokračovaní v ceste 
za väčšou ziskovosťou a rastom. Christian Levin a Annette Danielski budú 
následne realizovať novú, spoločne vybudovanú stratégiu TRATON,“ hovorí 
Hans Dieter Pötsch, predseda dozornej rady spoločnosti TRATON. 

Podrobnejšie informácie poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefón: +420 602 344 874 
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania je popredným svetovým poskytovateľom riešení v oblasti dopravy. Spoločne s našimi 
partnermi a zákazníkmi sa uberáme smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2020 
sme našim zákazníkom dodali 66 900 nákladných vozidiel, 5 200 autobusov a takisto 11 000 
priemyselných a lodných pohonných systémov. Čisté tržby prekročili 125 miliárd SEK, 
z ktorých bolo viac ako 20 percent spojených s poskytovaním služieb. Spoločnosť Scania, 
ktorá bola založená v roku 1891, aktuálne pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva 
približne 50 000 ľudí. Výskum a vývoj prebieha najmä vo Švédsku. Výrobné závody sa 
nachádzajú v Európe a Latinskej Amerike s regionálnymi produktovými centrami v Afrike, Ázii 
a Eurázii. Scania je súčasťou skupiny TRATON. Ďalšie informácie nájdete na: www.scania.com. 
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