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Stefano Domenicali neemt de leiding over bij
Automobili Lamborghini
Hij volgt Stephan Winkelmann op, die
verantwoordelijk was voor de grote
ommekeer bij de onderneming uit
Sant’Agata Bolognese
Stefano Domenicali wordt vanaf 15 maart 2016
de nieuwe voorzitter en CEO van Automobili
Lamborghini. Hij volgt Stephan Winkelmann op,
die CEO wordt van quattro GmbH, de sportieve
afdeling van AUDI AG.

«In de voorbije elf jaar heeft Stephan Winkel
mann Lamborghini omgevormd tot een wereld
wijd toonaangevende constructeur van super
sportwagens. Zijn opvolger, die ook een ruime
ervaring op dit vlak heeft, zal dat succes voortzetten», vertelt Rupert Stadler, voor
zitter van de raad van bestuur van AUDI AG en voorzitter van de beheersraad van
Automobili Lamborghini S.p.A.
Stefano Domenicali, geboren op 11 mei 1965 in Imola, voltooide in 1991 zijn studies
Business Administration aan de universiteit van Bologna en begon zijn carrière in de
financiële afdeling bij Ferrari. In 1993 maakte hij de overstap naar Scuderia Ferrari, als
hoofd Business Planning. Hij was ook directeur van het circuit van Mugello, dat eigen
dom is van Ferrari. Vanaf 1996 was Domenicali bij Scuderia Ferrari verantwoordelijk
voor de sponsors, alvorens hij in 1998 sportief directeur van het Formule 1-team werd.
Van 2004 tot 2007 leidde hij de Direzione Sportiva F1. In 2008 was hij teambaas van
Scuderia Ferrari F1, dat in dat jaar de wereldtitel bij de constructeurs won. Van 2009
tot 2014 vertegenwoordigde Domenicali Ferrari in de F.I.A. World Motor Sport Council,
een orgaan waarin hij ook vandaag nog zetelt. Momenteel is hij voorzitter van de
F.I.A. Single Seater Commission.
Sinds november 2014 was hij vicevoorzitter New Business Initiatives bij AUDI AG.
In 2002 ontving hij de Orde van Verdienste van de Republiek Italië (Ufficiale Ordine al
Merito della Repubblica Italiana).
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Stefano Domenicali verklaart: «Ik ben bijzonder verheugd om de uitdaging van deze
traditierijke onderneming aan te gaan. Het is voortaan mijn plicht om het succes
voort te zetten dat mijn voorganger Stephan Winkelmann met Automobili Lambor
ghini behaalde.»
Stephan Winkelmann vertelt: «Ik ben verantwoordelijk geweest voor Lamborghini
gedurende een aanzienlijke periode in de geschiedenis van de onderneming, en heb
altijd geprobeerd om het potentieel van het merk te benutten om zeer ambitieuze
doelstellingen te behalen. Lamborghini kent een continue en rendabele groei, met
onder meer een focus op de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe proces
sen. Samen met mijn collega’s van de raad van bestuur slaagde ik erin de succesvolle
lancering van onze derde modelreeks voor te bereiden, die in 2018 op de markt zal
verschijnen. Deze successen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de passie, de
vaardigheden, de creativiteit en de moed die vast verankerd zitten in het DNA van
Lamborghini en zijn medewerkers. Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken
voor deze fantastische tijd.»
Winkelmann werd geboren in Berlijn op 18 oktober 1964 en groeide op in Rome. Hij
bekleedde tal van leidinggevende functies binnen Fiat Group, als hoofd van de acti
viteiten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, alvorens hij in 2005 benoemd werd
tot voorzitter en CEO van Automobili Lamborghini.
Tussen 2004 en 2015 kenden de verkoopcijfers van Lamborghini meer dan een
verdubbeling, en de omzet meer dan een verdrievoudiging. Ook het dealernetwerk
verdrievoudigde in omvang en telt nu 135 verdelers in 50 landen. Gedurende deze
periode verdubbelde het aantal medewerkers bijna, tot 1.300 vandaag.
De modellen die onder Winkelmann gelanceerd werden, van afgeleiden van de Gal
lardo over de V10 Huracán en V12 Aventador tot beperkte series en unieke exempla
ren, vestigden talrijke nieuwe verkooprecords.
In 2015 werd de derde modelreeks aangekondigd, de luxe-SUV Urus, die vanaf 2018
in Sant’Agata Bolognese gebouwd zal worden en het begin van een nieuw tijdperk
betekent voor de onderneming.
Onder de leiding van Winkelmann lag de klemtoon ook op de versterking van het pro
fiel van het merk, waarvoor verschillende initiatieven gelanceerd werden. Daartoe
behoren motorsportactiviteiten zoals het monomerkkampioenschap Lamborghini
Blancpain Super Trofeo, het Gt3-kampioenschap en de rijtrainingen Accademia en
Esperienza, maar ook de lancering van de fashionlijn Collezione Automobili Lambor
ghini.
De strategie van Winkelmann mikte ook op ethische zakelijke verantwoordelijkheden
zoals de duurzame ontwikkeling van handel en samenleving, waarbij ecologie steeds
hoog stond aangeschreven. De certificering van de hele Lamborghini-fabriek in
Sant’Agata Bolognese als CO2-neutraal in 2015 was het meest recente succes in de
implementatie van deze strategie.
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Onder de leiding van Winkelmann werd Lamborghini een steeds aantrekkelijkere werk
gever die talrijke onderscheidingen kreeg, waaronder die van Top Employer Italia
2016. Deze resultaten zijn deels te danken aan het participatieve model waarbij
constante dialoog en samenwerking de basis vormen voor de relaties met de vak
verenigingen.
In mei 2014 werd Winkelmann door de Italiaanse president Giorgio Napolitano
bekroond met het ‘Grootkruis’, de hoogste onderscheiding voor verdiensten in het
land, voor zijn verwezenlijkingen als CEO van een van de belangrijkste Italiaanse
ondernemingen.
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