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Tento „přesvědčený týmový hráč“ pracuje pro TROX Austria od roku 1999 a u společnosti prošel všemi fázemi
své kariéry. Naposledy působil na pozici výkonného ředitele, na které se mu podařilo zvýšit objem odbytu o 73
procent.

Karl Palmstorfer (41), který působil od roku 2016 v Rakousku jako výkonný ředitel, bude od 1. března povýšen
na pozici vedoucího pro mezinárodního obchod společnosti TROX pro regiony Evropy, Středního východu a
Afriky. Společnost TROX je světovým lídrem na trhu komponentů a systémů ventilace a vnitřní klimatizace.
Tento rodák z Horních Rakous a otec od rodiny, který „hledá motivaci především ve společně dosahovaných
úspěších“, začal jako „odchovanec společnosti TROX“ v oddělení interního prodeje bezprostředně poté, co
dokončil studium na střední škole. V minulosti měl K. Palmstorfer na starosti řízení odbytu a nákupu a
naposledy zastával funkci výkonného ředitele, ve které se mu podařilo navýšit obrat společnosti z 26 milionů
EUR v roce 2015 na více než 45 milionů EUR v roce 2020. „Náš úspěch je založen na týmové práci a jasné
podnikové vizi,“ říká K. Palmstorfer. „Díky našim produktům a službám jsou budovy udržitelnější, bezpečnější a
obyvatelnější." Ve své nové funkci má rodák z Vorchdorfu za úkol upevnit vedoucí postavení společnosti
TROX v Evropě a zavést nová systémová řešení. Na Středním východě a v Africe je hlavní důraz kladen na
rozvoj nových trhů. Nástupcem K. Palmstorfera ve funkci výkonného ředitele společnosti TROX Austria je
Wolfgang Hucek.

K. Palmstorfer vystudoval na HTL ve Vöcklabrucku obor strojírenství, technické vybavení budov a energetické
projektování. V roce 1999 začal na úseku vnitřního odbytu a ve společnosti TROX Austria postupně stoupal po
kariérním žebříčku i nadále: v roce 2000 získával první mezinárodní zkušenosti v rámci sítě dceřiných
společností společnosti TROX ve východní Evropě a v roce 2004 převzal řízení oddělení odbytu ventilátorů. V
roce 2008 se tento nadšený otec od rodiny stal vedoucím odbytu pro Rakousko a roku 2011 se jako člen
rozšířeného manažerského týmu stal statutárním zástupcem společnosti. Konečně v roce 2016 se K.
Palmstorfer stal výkonným ředitelem společnosti TROX Austria. Během svého působení u společnosti K.
Palmstorfer úspěšně absolvoval obecné studium v oboru řízení na Cranfield University Ve volném čase se
tento ženatý otec tří dětí věnuje především sportu.
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