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Basın Bülteni 

AutoForm’dan Yeni CFO Ataması 
Wilen b. Wollerau, İsviçre, 21 Mayıs 2019: Sac metal şekillendirme endüstrisinin lider 
yazılım sağlayıcısı AutoForm Engineering GmbH Christian Burgherr’I yeni grup CFO’su 
olarak atadı. AutoForm’daki bu pozisyonunda kendisi AutoForm’un finans, bilgi işlem ve 
genel idari görevlerin yönetiminden sorumludur. 

AutoForm 1 Şubat 2019’dan itibaren AutoForm Christian Burgherr’i yeni grup CFO’su olarak 
atadı. Mr. Burgherr işletme ve ekonomi alannda yüksek lisans derecesine sahiptir ve İsviçre 
sertifikalı bir kamu muhasebecisidir. Birincil sorumluluğu AutoForm'un finansmanının 
yönetimidir. Ayrıca BT departmanı ve yanı sıra genel yönetim departmanından da sorumludur. 
Burgherr, Ernst & Young'dan AutoForm'a katıldı ve burada müşterilere birleşme ve devralmalar, 
kurumsal finansman ve finansal raporlama konularında danışmanlık yaptı. 2008 yılından bu 
yana AutoForm CFO'su Anton Haas, yeni görevi Stratejik Projeler Kurumsal Direktörü olarak 
Yönetim Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu üyeliğine devam edecek. 

AutoForm kurucusu ve CEO Dr. Waldemar Kubli şunları söyledi: “Christian Burgherr'ın 
AutoForm'a katılmasından memnunum. Finans alanındaki deneyimi ve bilgi birikimi, daha da 
başarılı gelişmemize katkıda bulunacaktır. Anton'a yıllar boyunca yaptığı katkılarından dolayı 
minnettarım ve AutoForm için çalışmaya devam ettiğinden memnuniyet duyuyorum. Kendisinde 
sonrasını planladığı ve yürüttüğü için de mutluyum.” 

 

AutoForm Engineering GmbH hakkında 
AutoForm sac metal metal şekillendirme ve kalıp endüstrilerinin tüm prosesini kapsayan yazılım 
çözümleri sunar. 400’den fazla çalışanı ile AutoForm üretilebilirlik fizibilitesi, kalıp ve malzeme maliyeti 
hesaplamaları kalıp yüzeyi tasarımı ve sanal proses optimizasyonu alanlarında lider yazılım sağlayıcısı 
olarak tanınmaktadır. En üstteki 20 Otomotiv Ana Sanayii ve onların tedarikçilerinin çoğu seçimini 
AutoForm yazılımı olarak yapmıştır. İsviçre’deki şirket merkezinin dışında AutoForm Almanya, Hollanda, 
Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, ABD, Meksika, Brezilya, Hindistan, Çin, Japonya ve 
Kore’de ofislere sahiptir. AutoForm 15’den fazla ülkede de distribütörleri ile bulunmaktadır. Daha detaylı 
bilgi için lütfen www.autoform.com sitesini ziyaret ediniz. 
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