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Nowy prezes Roto Frank FTT – reorganizacja struktury Roto 

W maju 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Roto Frank Fenster- und 

Türtechnologie (FTT) GmbH, Niemcy. Funkcję tę objął Marcus Sander – manager z 

międzynarodowym doświadczeniem w branży inwestycyjnej. Dotychczasowy 

prezes dr Eckhard Keill od lipca 2019 utworzy jednoosobowy zarząd holdingu Roto 

Frank AG. Zmiana jest częścią globalnego planu reorganizacji światowej struktury 

Roto. 

Grupa Roto realizuje zmiany, zapowiedziane pod koniec 2018 roku. Struktura koncernu składa 

się obecnie z holdingu Roto Frank AG, nieprowadzącego działalności operacyjnej, oraz trzech 

samodzielnych dywizji: Technologii Okuć Budowlanych, Technologii Okien Dachowych i 

Usług Serwisowych. Nastąpiła też zmiana na stanowisku Prezesa Roto Frank FFT GmbH. Od 

maja 2019 r. funkcję tę obejmuje Marcus Sander – doświadczony manager, wnoszący 

specjalistyczną wiedzę, niezbędną do realizacji postawionych celów. 

Płynna reorganizacja – stabilność współpracy 

Przed objęciem nowej funkcji w Roto Marcus Sander zajmował stanowisko President& Chief 

Executive Officer (CEO) w grupie VAG – będącej czołowym dostawcą armatur i hydrantów 

dla przemysłu wodnego. Marus Sander ma 51 lat. Z wykształcenia jest ekonomistą, 

międzynarodową karierę rozpoczął w 1995 roku w japońskim koncernie Mitsui & Co. 

Następnie przez wiele lat sprawował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach w branży 

inwestycyjnej, działających na całym świecie. Dotychczasowy prezes Roto Frank FTT dr 

Eckhard Keill od lipca 2019 r. obejmie funkcję jednoosobowego zarządu Roto Frank Holding 

AG. Kilkuetapowa zmiana gwarantuje płynność działań i stabilność współpracy z klientami, 

pracownikami oraz dostawcami. 

Marcus Sander jest żonaty, ma jedną córkę. „Z niecierpliwością czekam na nowe zdania. 

Roto jest silną i renomowaną marką B2B, posiadającą sprecyzowaną strategię. Jej 

elementem jest konsekwentne zorientowanie na korzyści klienta, z czym się w pełni 



 

identyfikuję. Moim celem jest aktywne kształtowanie tej drogi i osiąganie jeszcze większych 

sukcesów”.  
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Informacje dla mediów: 

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, 

jest dystrybutorem systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy 

Północno-Wschodniej: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje 

okucia i klamki do okien i drzwi rozwierno-uchylnych, przesuwnych, harmonijkowych, a także 

zamki, zawiasy i progi, akcesoria do szklenia oraz elektroniczne wyposażenie dodatkowe. 

Ponad 8000 artykułów z gamy inteligentnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie 

energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 

zakładach Roto na całym świecie. 

 

Grupa Roto Frank AG, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji 

okuć do systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – 

reprezentowanym w Polsce przez drugą spółkę Roto Frank Okna Dachowe.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.roto-frank.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia  

tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com 
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