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Mike Bucher  nowym  Prezesem  Zarządu  Schöck AG 

Od 16 kwietnia 2020 r. Mike Bucher obejmie stanowisko Prezesa Zarządu Schöck AG oraz 

Prezesa Zarządu Schöck Bauteile GmbH. 

Mike Bucher od 2018 roku kierował spółką Wienerberger Österreich GmbH pełniąc funkcję dyrektora 

generalnego. Wcześniej piastował różne stanowiska kierownicze w branży budowlanej, między 

innymi w firmach Prefa i Geze. Posiada 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach, gdzie 

pracował jako menedżer ds. dostawców budowlanych, koncentrując się na takich zadaniach jak 

innowacje, rozwój biznesu i cyfryzacja. Jako Prezes Zarządu Mike Bucher przejmuje ogólną 

odpowiedzialność za międzynarodową Grupę Schöck wraz z dwoma dotychczasowymi członkami 

Zarządu, dr Haraldem Braaschem (pion techniczny) i Thomasem Stürzlem (pion handlowy). Jako CEO 

Mike Bucher skupi się na strategicznym kierunku działalności całej Grupy Schöck, na sprzedaży 

krajowej i międzynarodowej oraz marketingu. 

"Dzięki swoim podstawowym kompetencjom w zakresie izolacji cieplnej elementów nośnych i 

izolacji od dźwięków uderzeniowych, jak również nowo powstałemu segmentowi systemów 

mocujących do fasad, spółka Schöck jest niezwykle interesującym przedsiębiorstwem w branży 

budowlanej. Będąc ekspertem w dziedzinie komponentów budowlanych reprezentuje efektywność 

energetyczną i nowoczesne budownictwo. 
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W firmie poczynione zostały ważne kroki dla jej przyszłości, w ubiegłym roku utworzono nowy 

działu cyfryzacji, niosący ze sobą nowe rozwiązania. Cieszę się, że mogę wykorzystać swoją wiedzę 

i doświadczenie, aby kontynuować i kształtować strategiczny kierunek firmy Schöck. Będziemy 

nadal koncentrować się na oferowaniu naszym klientom i partnerom wartości dodanej w całym 

łańcuchu wartości", podkreśla Mike Bucher. 

Alfons Hörmann objął stanowisko Prezesa Zarządu Schöck AG w 2017 roku. Wcześniej, od 1999 r., 

był członkiem Rady Nadzorczej Schöck, a od 2003 r. jej Przewodniczącym. W swojej wieloletniej 

pracy dla firmy rodzinnej, z wielkim osobistym zaangażowaniem rozwijał dziedzictwo założyciela 

firmy, Eberharda Schöcka. W minionym roku 2019 Grupa Schöck osiągnęła obroty w wysokości 202 

mln euro i przekroczyła kolejną granicę tysiąca pracowników firmy. 

Z dniem 16 kwietnia 2020 r. Mike Bucher obejmie stanowisko Prezesa 
Zarządu Schöck AG oraz Prezesa Zarządu Schöck Bauteile GmbH. 
Zdjęcie: Schöck AG 

____________________________________________________________________________ 

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. : 

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla 

budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 1000 pracowników. Oprócz głównej siedziby zarządu, zakładu 

produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również zakłady produkcyjne w Essen, Halle/Saale, na terenie Węgier i w 

Tychach (montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, 

Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei Południowej i Japonii). 

Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i prowadzi dystrybucję innowacyjnych elementów i systemów budowlanych dla 

budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych. Schöck oferuje 

doradztwo i opiekę nad pracami budowlanymi już od fazy projektowej zgodnie z hasłem: „Postaw na niezawodność”. Wszyscy uczestnicy 

procesu budowlanego mają dostęp do szkoleń i aktualnych informacji technicznych. Praktyczne materiały oraz dostępne programy, 

wsparcie budowlane i wysoka jakość produktów przekładają się na trwałość konstrukcji - ze szczególnym uwzględnieniem efektywności 

energetycznej budynku. Wysoką jakość, bezpieczeństwo produktów oraz innowacyjność firmy Schöck potwierdzają liczne referencje, 

podziękowania, nagrody i wyróżnienia m.in. statuetka Budowlanej Firmy Roku 2017 oraz trofeum Architects’ Darling 2019 dla flagowego 

produktu firmy Schöck – łącznika termoizolacyjnego Isokorb. 
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