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Comunicado de imprensa 

AutoForm nomeia um novo CFO 

Wilen bei Wollerau, Suíça, terça-feira, 21 de maio de 2019: A AutoForm Engineering 
GmbH, fornecedor líder e de soluções de software para a indústria de conformação de 
chapas metálicas, nomeou Christian Burgherr como o novo CFO do Grupo. Nesta posição 
na AutoForm, ele é responsável pela gestão das finanças, TI e administração geral da 
AutoForm. 

AutoForm nomeou Christian Burgherr como o novo CFO do Grupo a partir de 1 de fevereiro de 
2019. Sr. Burgherr possui mestrado em Administração e Economia e é Contador Público certificado 
na Suíça. Sua principal responsabilidade é a gestão das finanças da AutoForm. Ele também 
responde pelo Departamento de TI e pelo Departamento de Administração Geral. Sr. Burgherr 
ingressou na AutoForm partindo da Ernst & Young, onde assessorou clientes em fusões e 
aquisições de empresas (M&A), em finanças corporativas e em relatórios financeiros. Anton Haas, 
CFO da AutoForm desde 2008, continuará seu trabalho como membro do conselho de 
administração e como membro do comitê executivo, na sua nova função como Diretor Corporativo 
de Projetos Estratégicos. 

Dr. Waldemar Kubli, CEO e fundador da AutoForm, disse: “Estou muito contente com a adesão de 
Christian Burgherr à AutoForm. Sua experiência e conhecimento na área de finanças contribuíram 
para o nosso bem sucedido desenvolvimento. Sou grato ao Anton por todas as suas contribuições 
ao longo dos anos e estou muito feliz de que ele continue trabalhando para a AutoForm. Estou 
muito satisfeito com a forma como ele planejou e conduziu sua sucessão.” 

 

Sobre a AutoForm Engineering GmbH 
A AutoForm oferece soluções de software para as indústrias de matrizes e estamparias para a conformação 
de chapas metálicas para a cadeia de processo inteira. Com mais de 400 funcionários dedicados a esta área, 
a AutoForm é reconhecida como a empresa líder no fornecimento de softwares para manufaturabilidade de 
produtos, cálculo de custos de ferramental e material, desenvolvimento de matrizes e otimização virtual do 
processo. Todas as 20 principais montadoras e a maioria de seus fornecedores escolheram o AutoForm como 
o software de sua preferência. Além de sua sede na Suíça, a AutoForm possui escritórios na Alemanha, 
Holanda, França, Espanha, Itália, República Tcheca, Suécia, EUA, México, Brasil, Índia, China, Japão e Coreia. 
A AutoForm também está presente em outros 15 países através de suas representações. Para informações 
mais detalhadas, visite: www.autoform.com 
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