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É com extremo pesar que comunicamos o falecimento de nosso principal acionista Sr. Heinz
TROX na data de 01 de Outubro de 2015, com 81 Anos.
Heinz Trox nasceu em 1934. Depois de concluir os cursos de Engenharia Mecânica e
Economia na Universidade de Munique na Alemanha, Heinz Trox iniciou sua carreira como
Engenheiro nos Estados Unidos. Em 1959 ele entrou na TROX GmbH em Neukirchen-Vluyn
na Alemanha, onde foi o primeiro responsável pelos Negócios Internacionais. Desde 1969 até
o momento, ele foi Membro do Conselho Administrativo, supervisionou os negócios
internacionais, a gestão de produtos, a pesquisa e o desenvolvimento. Ele se tornou o
Presidente do Conselho Administrativo em 1988 e deixou este conselho para assumir o
Conselho Supervisor da TROX GmbH em 2001, do qual ele se tornou Presidente em 2012.
Por estas realizações em sua vida, como empreendedor, Heinz Trox foi condecorado com a
Cruz da Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha. 
Lamentamos profundamente o falecimento deste verdadeiro cidadão do mundo, que manteve
seus pés firmes no chão. Ele foi um empreendedor da escola tradicional antiga, no melhor
sentido da palavra, comprometido com seus funcionários e com a sociedade.
Com a perda do Sr. Heinz Trox, perdemos também uma personalidade altamente estimada e
considerada por sua dedicação excepcional, sua experiência e previdência. Estes traços
foram cruciais na formação da nossa empresa e abrindo os caminhos para o futuro. 
A Fundação Heinz Trox será reorganizada em breve, com o Prof. Dr. Hans Fleisch como
Presidente do Conselho da Fundação e Brigitta Trox, Volkmar Halbe e Marie-Luise Fasse
como membros.

Celso Simões Alexandre
Presidente TROX Brasil e Latinamerica

Heinz Trox, born 29 June 1934, died 1 October 2015

Para maiores informações sobre o assunto ou a TROX, entre em contato com nosso Depto de Marketing.
Estaremos prontos para enviar todas as informações adicionais.

Atenciosamente,

Fernando Bassegio

Gerente de Marketing & Atendimento ao Cliente

TROX do Brasil Ltda

fernando.bassegio@troxbrasil.com.br
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