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Window Holding má nového finančního
ředitele
Autor: redakce

Společnost Window Holding, která sdružuje renomované značky VEKRA, OTHERM a TWW,
oznámila, že novým finančním ředitelem se od 1. dubna stal Miloš Veselý. Na této pozici nahradil
Stanislava Hášu, který ze společnosti odešel.

Nový finanční ředitel přišel do Window Holding z francouzského koncernu Saint-Gobain, v němž působil
poslední čtyři roky na pozici finančního ředitele české pobočky Saint-Gobain Building Distribution CZ,
sdružující značky Raab Karcher a Platforma. Předtím pracoval v  Saint Gobain sedm let jako finanční
ředitel pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Ke svým cílům ve společnosti Window Holding Miloš Veselý uvedl: „Klíčové je z mého pohledu zejména
spolehlivě fungující účetnictví, implementace kontrolních mechanizmů a nastavení optimálního reportingu
a kontrolingu.“

Miloš Veselý vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Od roku 1990
pracuje v oblasti financí, od roku 1994 na postech finančního ředitele. Ve svém volném čase se nejraději
věnuje čtení, cestování a potápění.

Další krátké zprávy

• Praze se nedaří dohodnout s Inchebou, najme si další právníky (4. 5. 2010, 16.21)
• Ceny bytů v Česku podle realitních serverů dále klesají (4. 5. 2010, 14.44)
• Výrobce cementu Holcim se propadl do ztráty (4. 5. 2010, 12.59)
• MfD: Stavba AZ Toweru v Brně začne letos, bude nejvyšší v Česku (4. 5. 2010, 9.4)
• Vláda zatím neukončila spor o pozemky pro D11, řeší se 1000 m2 (3. 5. 2010, 15.36)
• Projekt na trasu D pražského metra připraví Metroprojekt (3. 5. 2010, 12.53)
• Dvě fakulty ZČU budou od podzimu v bývalém ředitelství Škodovky (2. 5. 2010, 17.10)
• V rozestavěném libereckém centru Forum hořelo, škoda pět milionů (2. 5. 2010, 16.0)
• Šumavské Kašperské Hory budou mít na podzim nové náměstí (1. 5. 2010, 14.48)
• Vláda v pondělí projedná smlouvy s farmářkou o pozemcích pro D11 (30. 4. 2010, 15.8)
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Tepelná izolace soklu –
univerzální řešení pro ...
Zateplení domu izolací
Lupotherm

> Absolutně nejčtenější
> S největším měsíčním Ø
> Nejlépe hodnocené dle čtenářů

Aktuální zprávy ze stavebnictví
[4.5.] Praze se nedaří dohodnout s Inchebou, najme si

další právníky [zdroj: ČTK]

[4.5.] Ceny bytů v Česku podle realitních serverů dále
klesají [zdroj: ČTK]

[4.5.] Výrobce cementu Holcim se propadl do ztráty
[zdroj: ČTK]

[4.5.] MfD: Stavba AZ Toweru v Brně začne letos, bude
nejvyšší v Česku [zdroj: ČTK]

[3.5.] Vláda zatím neukončila spor o pozemky pro D11,
řeší se 1000 m2 [zdroj: ČTK]

Zajímavé články
• Pasivní domy VELOX pro zdravé bydlení
• Reflexní ochrana tepelné izolace ve střechách a fasádách
• Reflexní fólie – účinná ochrana střechy proti slunci
• Rodinné domy KAMPA – budoucnost bydlení
• Aktivní domy, CO2 neutrální. Jaké jiné?
• Bezkontaktní tepelné izolační systémy KLIMA a KLIMA E
• Zateplení domu izolací Lupotherm

Partnerství v soutěžích
• 4. ročník soutěže Výrobek roku 2009 byl 16. dubna 2010
završen slavnostním předáním cen vítězům. Nejcenější
trofeje získaly Sanizer, technologie WEBFLOOR a
Frontrock MAX E. Kliknutím na symbol soutěže níže se
dozvíte podrobnosti. Předáním cen byl zároveň zahájen 5.
ročník.

• Přečtěne si také článek Hlavní cena pro Sunizer,
technologii WEBFLOOR a Frontrock MAX E

Reklama
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