TISKOVÁ ZPRÁVA

Novým prezidentem a generálním ředitelem globální multitechnologické
společnosti 3M je Inge G. Thulin
St. Paul, USA, 9. 2. 2012 – Společnost 3M oznámila, že s platností od 24. února byl novým
generálním ředitelem a prezidentem společnosti zvolen Inge G. Thulin. Nahrazuje sira George W.
Buckleyho, který odchází 1. června do penze.
Thulin se okamžitě stal členem správní rady 3M, jejímž předsedou zůstane Buckley až do každoroční
valné hromady akcionářů, která proběhne 8. května a která má v úmyslu zvolit Inge Thulina novým
předsedou.
Vance D. Coffman, předseda správní rady shrnuje: „Inge je zkušeným lídrem se správnou kombinací
strategických, analytických a obchodních schopností. Má za sebou excelentní výsledky ve zvyšování
prodejů a efektivního vedení řady globálních odvětví. Díky němu věříme, že si 3M zachová silný růst
poháněný neustálými inovacemi i do dalších let.“
Thulin (58) od května minulého roku vykonával funkci COO (Chief operating officer). Ve 3M byl
zodpovědný za jeho šest hlavních divizí a mezinárodní operace. Předtím byl výkonným
viceprezidentem pro mezinárodní operace. Za jeho vedení narostl zahraniční obrat 3M (prodeje
mimo USA) na více než 20 miliard dolarů a dnes představuje dvě třetiny prodejů 3M. V minulosti
Thulin zastával také několik vedoucích pozic v různých odvětvích 3M v Pacifiku, Evropě a na Středním
východě.
Nový CEO 3M, Inge Thulin, vystudoval marketing a ekonomii na Gothenburg University. V současnosti
je rovněž členem správní rady společnosti Toro.
Buckley byl prezidentem a generálním ředitelem 3M od prosince 2005. Díky němu dosáhlo 3M
opětovného růstu prodejů a inovací, což vyvrcholilo rekordním obratem 30 miliard dolarů v roce
2011, na němž se téměř třetinou podílely prodeje nových produktů.
„Děkujeme Georgeovi za jeho příkladné vedení společnosti v uplynulých šesti letech,“ uvedl Coffman.
„Dosáhl výborných výsledků a úspěšně vedl společnost 3M v jednom z nejtěžších období světové
ekonomiky za poslední dobu.“
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O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je
přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, reklamě nebo
telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost
v dopravě a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M je známa jako
globální inovativní firma, která vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje.
Vědci ze 3M vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky či brusný papír odolný vodě, ale třeba i první
kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny spojuje
jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě důmyslnosti dbá i
na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000
výzkumníků.
O 3M Česko
Na počátku historie 3M Česko, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4
zaměstnanci, vila na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem
přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office
komplexu The Park na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku
společnosti Comenius a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních
místech. 3M se aktivně angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné
projekt Zdravotní klaun, Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje
bezpečnost českých silnic. Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit,
řešení a výrobků, které jsou po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v
České republice zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
Zdravotnictví
Průmysl a výroba
Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
Projekce, grafika a dopravní značení
Elektro a telekomunikace
Kancelář a domácnost
3M v číslech
Celosvětový prodej: 27 milliard USD
Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 milliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
3M Česko spol. s r.o.
V Parku 2343/24, 148 00, Praha 4
www.3M.cz
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