
uta.com  | страница 1/2 

 
 

 

 
Съобщение за медиите 

 14 октомври 2019 г. 
 

 
КАРСТЕН БЕТЕРМАН Е НАЗНАЧЕН КАТО  
НОВ ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА UTA  
 
Клайностхайм – на 1 октомври 2019 г., UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) назначи 
Карстен Бетерман като своя нов главен изпълнителен директор. Той наследява Волкър 
Хубер, който след четири успешни години като главен изпълнителен директор на UTA, 
ще поеме нови отговорности в Edenred Group. 
 
Карстен Бетерман е управляващ директор с опит, който е завършил Техническия 
университет в Берлин и Университета на Вермонт. Той започва своята кариера в McKinsey 
& Company в Германия. Преди да се присъедини към UTA, той натрупва опит във висшия 
мениджмънт в LSG Sky Chefs and CWS Boco International в Германия, Швейцария и САЩ. 
 
Под ръководството на Волкър Хубер, UTA е постигнала сериозно развитие и е преминала 
през цялостен процес на трансформация, за да осигури постоянно подобрение на 
услугите, предлагани на нейните клиенти. UTA успешно се разширява в нови географски 
области, най-вече в Централна и Източна Европа, стартира няколко ключови иновации на 
пазара, като оперативно съвместимото бордово устройство за пътни такси „UTA One®“, 
и извършва няколко стратегически придобивания, като портфолиото за пътни такси „Road 
Account“.  
 
„За нас е изключително удоволствие да посрещнем Карстен Бетерман в UTA и Edenred. 
Неговият сериозен и разнообразен управленски опит ще бъдат ключов актив за бъдещото 
развитие и трансформация на UTA. Благодарим на Волкър Хубер за успешната му 
работа през последните четири години“, казва Антоан Дюмургиер, главен директор 
операции, решения за автопарк и мобилност в Edenred и член на борда на директорите 
на UTA.  
 
 
▬▬ 
 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) е един от водещите доставчици на карти за гориво и услуги в Европа. 
Търговските клиенти могат да използват системата на UTA картата, за да зареждат с гориво, независещи от 
марки и безкасово, в повече то 62 000 места, приемащи картата, в 40 европейски страни, както и да използват 
други услуги по своя път. Тези услуги включват фактуриране на пътни такси, услуги на сервизи, услуги за ремонт 
и изтегляне, както и възстановяване на ДДС и данък за гориво. Компанията, която е основана през 1963 г. от 
Хайнрик Ексщайн, е мажоритарно притежавана от Edenred SA (83 процента). Edenred, водещ световен 
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доставчик за платежни решения за работното място обединява 830 000 бизнес клиента, 47 милиона служители, 
които използват неговите решения за разплащане, както и 1,7 милиона партньорски компании в 46 страни. През 
2018 г., благодарение на своята глобална технологична платформа, компанията успява да обработи 2,5 
милиарда транзакции, повечето от които са извършени чрез мобилни приложения, онлайн платформи и карти. 
Това представлява бизнес обем от повече от 28 милиарда Евро. Семейство Ексщайн притежава 17 процента 
акции в UTA. През 2019 г., UTA печели престижната награда за имидж на търговското списание 
VerkehrsRundschau, в категорията „карти за гориво“ за пети път; наградата се връчва на всеки две години, на 
базата на независимо пазарно проучване, извършвано от Института за пазарно проучване Kleffmann. 
www.uta.com  
 
 
Следвайте UTA в Twitter: www.twitter.com/UTA_DEU 
 

 
 
 

 
 

 
▬▬ 
 

Контакти 
 

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 
Heinrich-Eckstein-Straße 1 – 63801 Kleinostheim – Германия  
 
Петер Бютнер 
Заместник директор маркетинг 
T/ +49 6027 509-108 
peter.buettner@uta.com 
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