POZVÁNKA
Pražská oblastní organizace ČMA Vás srdečně zve na
201. MANAŽERSKÝ KLUB, který se koná ve čtvrtek 17. 1. 2013
od 18 do 21 hodin v klubu Golem, Na Perštýně 18, Praha 1
"Představení TOP 10 soutěže Manažer roku 2011“
Mé manažerské výhry a prohry...
V programu vystoupí Ing. Petr Choulík, CSc. – Generální ředitel a člen
představenstva Linde Gas a.s. a jeho hosté.

Golem Club je otevřen již od 17 hodin a nabídne vám teplá jídla a nápoje za
rozumné ceny. K otevření vstupu do budovy zvoňte prosím na zelený zvonek
vpravo od dveří.

S přátelským pozdravem
mobil: 602 44 66 99
www.cma.cz

Ivo Gajdoš
viceprezident ČMA
ivo.gajdos@seznam.cz

Informace z minulých programů Pražského manažerského klubu najdete na:
http://www.cma.cz/cs/prazsky-manazersky-klub-akce.aspx

Krátké představení:

Titul, jméno, příjmení, titul:
Ing. Petr Choulík, CSc.
Současná manažerská pozice: generální ředitel
a člen představenstva
Název firmy:
Linde Gas a.s.
Předmět činnosti:
výroba technických plynů
Počet zaměstnanců:
652
Ocenění MR 2011:
•

4. místo TOP 10 MR

•

Manažer odvětví Chemie, plasty a potravinářství

Ing. Choulík vystudoval v letech 1970 – 1975 kombinovanou VŠE – obchodní fakultu
a Institut národního hospodářství v Moskvě. V roce 1983 ukončil vědeckou aspiranturu
na Ekonomickém ústavu ČSAV. Od roku 1981 pracuje v oboru technických plynů jako
TOP manažer. Firma je od roku 1991 ve 100% vlastnictví německého koncernu The
Linde Group. Ing. Choulík byl finanční ředitel, poté obchodní ředitel a od roku 2002 je
generálním ředitelem a po celou dobu je členem představenstva. Jeho manažerské
kompetence uznává německý vlastník, ale hlavně to dokazují excelentní hospodářské
výsledky.
Ing. Choulík zodpovídá od r. 2008 v Linde Group za činnost dceřiných a kooperujících
společností na Slovensku a v Ruské federaci.
Změny v roce 1990 umožnily kvalifikovanou řízenou privatizaci. Technoplyn byl
druhou přímou (1. Sklo union, 3. Škoda M.B.) a byla úspěšná. Ing. Choulík se na
přípravě podílel a dnes Linde Gas a.s. řídí. Celoživotní pracovní činnost zasvětil oboru
technických plynů.

