
 

 

НОВИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЪВ FABER. G- Г-Н ZOBOLI Е НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ И 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕТО АСПИРАТОРИ. Г-Н REMEDI 

ПОЕМА РОЛЯТА НА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА FABER 
 

Fabriano, януари 2015 г. Фирмата Faber обяви промяна в ръководството. Ettore Zoboli е 
новият Президент и Изпълнителен Директор на подразделението Аспиратори на  
Franke Group, a Riccardo Remedi е поел ролята на Изпълнителен Директор на Faber 
S.p.A.  Г-н Remedi остава Търговски Директор на подразделението Аспиратори в 
рамките на поделението Кухненски системи на Franke, което е част от Faber от 2005 г. 
 
Franko Bergamini бе начело на подразделението Аспиратори за последните три години, 
постигайки значителни резултати в рамките на световното фирмено лидерство в сектора 
на аспираторите. Г-н Bergamini ще продължи да подкрепя групата като Председател на 
Борда на Директорите на Faber S.p.A., ангажирайки се във важни международни 
проекти. 
 
Ettore Zoboli е бившия Изпълнителен Директор на ОМ S.p.A, поддоставчик на немската 
фирма Kion (мултинационален производител на оборудване за манипулиране с 
материали – електрокари, високоповдигачи, складово оборудване и др.) Той е заемал 
също много важни позиции в други мултинационални фирми, включително NACCO 
Materials Handling Group и Fiat . Завършил училището по мениджмънт в Turin, той има 
всестранен опит в управлението на промишлени компании по целия свят. 
 
Riccardo Remedi е във Faber от 1995 г., където през годините поема все по-голяма 
отговорност, активно допринасяйки за растежа и печалбата на подразделението 
Аспиратори в рамките на Franke Group. По-специално, от 1995г. До 2004г. Неговата 
кариера прогресираше в сферата на развитието на бизнеса в Източна Европа и Средния 
Изток, работейки накрая като Директор за тези региони. Слелд две години в 
подразделението Промишлени Хладилници и Мебели за Магазини на Industrie IFI, където 
е Ръководител на отдел „Износ“ , той се връща във Faber в 2006 г. като Директор 
Продажби за Европа, Средния Изток и Африка. В 2011 г. неговата роля се разшири до 
Директор Глобални Продажби, в което си качество той ще продължи да работи 
едновременно с новото назначение. 
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