
 

 

 

 

 

 

 

 

Rümlang, 1 de abril de 2021 

 

Transição de diretor executivo 
 

Caros clientes e parceiros, 

Sinto-me muito honrada em apresentar-me como a nova diretora executiva da dormakaba. A 1 de abril, 
assumirei esta função – anteriormente de Riet Cadonau, que fez da dormakaba o vosso parceiro para soluções 
de acesso inteligentes e seguras em todo o mundo durante os últimos dez anos. 

Junto-me à dormakaba depois ter sido co-diretora executiva da Siemens Mobility, desde 2017. Antes disso, 
desempenhei nos últimos 20 anos vários cargos de liderança nas áreas da mobilidade, das tecnologias de 
construção e dos negócios automóveis da Siemens.  

Sou uma empreendedora apaixonada pela contribuição que a indústria em geral pode dar relativamente aos 
desafios que as nossas sociedades enfrentam. Sou apaixonada por fornecer valor aos nossos clientes e 
parceiros no mundo inteiro. E sou apaixonada por aproveitar as oportunidades tornadas possíveis através da 
digitalização. 

O cliente foi sempre o foco de tudo o que fiz na minha carreira e continuará a ser assim na dormakaba. De 
acordo com o nosso lema que diz “o cliente em primeiro lugar”, sob a minha liderança, continuaremos a apoiar 
o vosso negócio com produtos, soluções e serviços cativantes, que resolvem os desafios e problemas que 
surgem ao longo do ciclo de vida de um edifício. Para tal, estou ansiosa por dedicar-me, em conjunto 
convosco, a compreender melhor as vossas necessidades específicas e a ganhar impulso sobre como 
melhorar ainda mais a vossa experiência com a dormakaba. 

Gostaria de agradecer-vos pela vossa lealdade contínua à nossa oferta e à nossa marca. Trabalharei com a 
minha equipa e com toda a família dormakaba para garantir que a vossa lealdade é merecida, concentrando-
me em satisfazer as vossas necessidades de soluções de acesso seguras, contínuas e sustentáveis.  

Mal posso esperar por moldar o futuro do acesso juntamente convosco. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Sabrina Soussan 

Diretora executiva da dormakaba 


