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Alteração na diretoria da EnviroChemie - Gottlieb Hupfer sai da diretoria 

Rossdorf, 12 de setembro de 2016 

O CEO desde há muitos anos da EnvioChemie, Gottlieb Hupfer, sai da diretoria da empresa 

no final de setembro de acordo com o planejado ao atingir os 62 anos. Continuará associado 

à empresa como consultor. 

Desde 1988, Gottlieb Hupfer tem estado à frente da empresa fundada há 40 anos na Suíça, 

tendo-a transformado durante esse tempo em uma empresa especializada líder em 

tecnologia hídrica e de águas residuais na Alemanha. Atualmente o grupo de empresas 

apresenta um volume de negócios de ca. 100 milhões de euros e emprega 400 

colaboradores, 150 dos quais na principal localização e matriz da empresa em Rossdorf. 

Nos últimos anos, a empresa realizou investimentos significativos para dar seguimento ao 

extraordinariamente bom desenvolvimento dos negócios com vista a um crescimento 

adicional. Assim foram inauguradas novas instalações tecnológicas em Rossdorf e, 

atualmente, em Westerburg está sendo construída uma instalação de regeneração de 

resinas de troca iônica.  

A gerência da empresa será assumida, a partir de 1 de outubro, pelos restantes gerentes do 

grupo de empresas: Dr. Volker Oles, que há muito faz parte da gerência e dirige a 

construção de sistemas, Stefan Letschert, diretor comercial desde há um ano e Peter 

Leyendecker, responsável pela gerência das filiais EnviroFALK e EnviroDTS. Além disso, o 

Dr. Gerd Sagawe será consultado em uma gerência mais alargada.  

A EnviroChemie pertence hoje em 100% à SKion GmbH, uma sociedade de participações 

da empresária Susanne Klatten. Nos últimos anos, a SKion criou uma carteira de 

participações na área da tecnologia hídrica e pretende expandir esse engajamento. Dr. 

Reinhard Hübner, gerente da SKion GmbH: “Gottlieb Hupfer transmite à equipe de gestores 

criada por ele a gerência de sua vida corporativa no 40.º aniversário da empresa que se 

encontra em excelente forma. Agradecemos a ele por sua incansável dedicação ao Grupo 

EnviroChemie e à filial alemã de tecnologia hídrica e desejamos tudo de bom em sua nova 

etapa de vida.” 

 

 

 

 

Contato: 

EnviroChemie GmbH, Jutta Quaiser, gerente de imprensa e relações públicas 

In den Leppsteinswiesen 9, 64380 Rossdorf 

 06154 6998 72, jutta.quaiser@envirochemie.com, www.envirochemie.com 


