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SPREMEMBE ČLANOV UPRAVE SKUPINE HILTI: MICHAELA 

JACOBIJA BO NASLEDILA CARLA DE GEYSELEER 

 
Schaan (FL), 28. september 2018 – Član uprave skupine Hilti Michael Jacobi bo 

aprila 2019 zapustil svoj položaj na letni skupščini skupine Hilti za leto 2019. 

Nasledila ga bo Carla De Geyseleer, finančna direktorica skupine SGS s sedežem v 

Ženevi, Švica. 

 
Zaradi notranjih omejitev mandata bo Michael Jacobi zaključil svoj mandat člana uprave na 

naslednji letni skupščini skupine Hilti. "Kot dolgoletni član uprave je Michael Jacobi 

pomembno vplival na uspešno strateško usmeritev podjetja. Želeli bi se mu zahvaliti za 

njegovo dolgotrajno zavezanost podjetju ter dragoceno znanje in izkušnje" je dejal 

predsednik uprave Heinrich Fischer. 

 
Michaela Jacobija bo nasledila Carla De Geyseleer (50), ki ima več kot 20-letne 

mednarodne izkušnje na različnih vodstvenih položajih na področju upravljanja financ. Od 

leta 2014 je glavna finančna direktorica družbe SGS, ki je uvrščena na borzno kotacijo, ima 

sedež v Ženevi ter je specializirana za inšpekcije, preverjanja in potrjevanje. Pred tem je 

bila več let glavna finančna direktorica hčerinskega podjetja mobilnega operaterja 

Vodafone, Vodafone Libertel B.V., in logističnega podjetja DHL Express Benelux, od katerih 

se obe nahajata na Nizozemskem. Carla De Geyseleer je zaključila tudi podiplomski študij 

menedžmenta na Mednarodnem inštitutu za razvoj menedžmenta v Lausanni, Švica. 

 
Sestava uprave skupine Hilti na dan 9. aprila 2019: 

Častni predsednik: Michael Hilti (Schaan, Liechtenstein). Heinrich Fischer, predsednik 

(Rüschlikon, Švica); Pius Baschera (Zürich, Švica); Daniel Daeniker (Zürich, Švica); Carla De 

Geyseleer (Erembodegem, Belgija); Kim Fausing (Sonderborg, Danska); Barbara Milian 

Thoralfsson (Oslo, Norveška). 

 
 

 

Skupina Hilti zagotavlja tehnološko napredne izdelke, sisteme, programsko opremo in storitve, ki strokovnjakom iz 
svetovnega gradbeništva ponujajo inovativne rešitve z visoko dodano vrednostjo. Skupina ima preko 28.000 
zaposlenih v več kot 120 državah, ki si z vnemo prizadevajo za zadovoljevanje strank in boljšo prihodnost. Leta 
2017 je skupina Hilti ustvarila 5,1 milijarde CHF prometa. Podjetniška kultura skupine Hilti temelji na integriteti, 
timskem delu, zavzetosti in pogumu pri spopadanju s spremembami. Glavni sedež skupine Hilti je v Schaanu, 
Liechtenstein. 
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