
 
 
 

Persinformatie 
 
 
 

Generatiewissel bij Lapp Group 
 
 
         
 
 

 

 

 

 

Stuttgart, 03 juli 2017 
 
Lapp Group heeft de toekomst uitgestippeld. De oprichtster van Lapp Group, Ursula Ida Lapp, 

heeft met ingang van 1 juli 2017 na een lang leven binnen het bedrijf haar functie als 

voorzitter van de Raad van Toezicht van U.I. Lapp GmbH opgegeven. Ze staat het bedrijf als 

erevoorzitter van de Raad van Toezicht vanaf nu met raad ter zijde. Ter opvolging van de 

voorzitter van de Raad van Toezicht van U.I. Lapp GmbH trad haar zoon Andreas Lapp op 1 

juli 2017 aan. Tegelijkertijd heeft hij de functies van CEO voor Latijns-Amerika, Europa, het 

Midden Oosten en Afrika en ook bedrijfsleider van U.I. Lapp GmbH aan zijn  neef Matthias 

Lapp doorgegeven. „Ik ben blij dat we met deze stap de lange termijn van ons familiebedrijf 

veilig hebben kunnen stellen en we nu met Matthias Lapp een nieuwe CEO met uitgebreide 

ervaring in leidende posities, zowel in het buitenland als binnen ons bedrijf, kunnen 

begroeten”, aldus Andreas Lapp.  

 

De medewerkers, de Ondernemingsraad en de bedrijfsleiding en de familie hebben Ursula Ida 

Lapp bedankt voor haar unieke toewijding. De grootse ondeneemster heeft sinds de 

oprichting van het bedrijf in 1959 haar stempel gedrukt. Samen met haar man Oskar Lapp 
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(1921-1987) heeft zij Duitse economische geschiedenis geschreven en Lapp Group succesvol 

voortgestuwd. Oskar Lapp heeft met de ontwikkeling van de eerste industrieel vervaardigde 

ansluitings- en bedieningskabel ÖLFLEX® de verbindingstechniek gerevolutioneerd. Vandaag 

is Lapp Group een van de leidende aanbieders van geïntegreerde oplossingen en 

merkproducten voor kabel- en verbindingstechniek.  

 

Ursula Ida Lapp blijft niet alleen als erevoorzitter van de Raad van Toezicht van .I. Lapp GmbH 

en Lapp Holding AG aan het bedrijf verbonden, ze leidt ook samen met haar zonen de Oskar-

Lapp-stichting. Die werd in 1992 ter ere van haar man Oskar Lapp opgericht, die aan een 

hartinfarct stierf. De stichting wil jonge wetenschappers extra stimulansen bieden zodat ze 

zich specifiek op hart- en bloedsomlooponderzoek kunnen richten. De met 12.000 euro 

gedoteerde Oskar-Lapp-wetenschapsprijs wordt jaarlijkse uitgereikt, bovendien wordt elke 

twee jaar de Oskar-Lapp-studiebeurs toegekend, die met 20.000 euro aan werkmiddelen 

uitgerust is. Voor Ursula Ida Lapp is vooral de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

belangrijk. In de vereniging Kind e.V. ondersteunt de familie Lapp de verenigbaarheid van 

werk en gezin. De nieuwbouw van het verzorgingsinstituut Bärcheninsel in de wijk Dürrlewang 

in Stuttgart, het Bürgerhaus in Stuttgart-Möhringen of de bouw van een pavillon voor de 

Pestalozzischool in Stuttgart-Vaihingen waren slechts mogelijk dankzij financiële 

ondersteuning van de familie Lapp.  

 

Andreas Lapp neemt als voorzitter van de Raad van Toezicht de leiding van het 

controlegremium van U.I. Lapp GmbH.  De hartstochtelijke ondernemer heeft na de dood van 

Oskar Lapp in 1987 samen met zijn moeder Ursula Ida en zijn broer Siegbert E. Lapp het 

bedrijf tot wereldroem geleid. Met zijn buitengewone zin voor ondernemen en met een open 

blik op globale markten heeft hij U.I. Lapp GmbH in zeer korte tijd succesvol naar buitelandse 

markten gebracht. Hij is bovendien CEO van Lapp Holding AG. 

 

De culturele uitwisseling tussen Duitsland en India ligt Andreas Lapp na aan het hart. Sinds 

2001 is hij honorair consul van de Indische Republiek voor Baden-Württemberg en Rheinland-

Pfalz. In die hoedanigheid organiseert hij in het Indische Mumbai eenmaal per jaar het 

Zwabische wijnfeest „Stuttgart meets Mumbai“. In Stuttgart ondersteunt hij op niet te 
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onderschatten wijze het Indische Filmfestival Stuttgart en richtte hij er het Indian Business 

Center op, dat Indische ondernemers helpt in Duitsland sneller voet aan wal te krijgen.  

 

Matthias Lapp neemt de opdrachten van Andreas Lapp als CEO van U.I. Lapp GmbH over, de 

overkoepelende onderneming voor LA EMEA (Latijns-Amerika, Europa, Midden-Oosten en 

Afrika) binnen Lapp Group. In zijn nieuwe functie rapporteert hij aan de directie van Lapp 

Holding AG en is hij bovendien verantwoordelijk voor de opbouw en verzorging van het 

parnternetwerk voor de regio LA EMEA en zal hij voor Lapp Group peilen naar nieuwe markten 

in Europa, Latijns-Amerika, het Midden Oosten en Afrika. 

 

Matthias Lapp is in 2010 bij Lapp Group begonnen en heeft zich met het oog op de 

bedrijfswaarden van Lapp Group zeer verdienstelijk gemaakt. Sinds 2013 is het exportleider 

en sinds oktober 2016 bovendien plaatsvervangd CEO van U.I. Lapp GmbH. Dankzij zijn inzet 

heeft Lapp Group onder andere toegang tot de markt in Panama gekregen en daar ter plaatse 

zelfs een eigen verkoopkantoor opgezet. „De regio LA EMEA is in de afgelopen jaren sterk 

gegroeid en ik zie nog meer potentieel. Ik ben blij dat ik als CEO voor LA EMEA in de 

toekomst daaraan verder kan werken. Bedankt voor het vertrouwen“, aldus Matthias Lapp. 
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Afbeelding 1 in printkwaliteit vindt u hier    
Afbeelding 2 in printkwaliteit vindt u hier    
Afbeelding 3 in printkwaliteit vindt u hier    
 

Over Lapp Group: 
 
Lapp Group met zetel in Stuttgart is wereldleider voor geïntegreerde oplossingen en 
merkproducten op het vlak van kabel- en verbindingstechnologie. In het portfolio van de 
groep zitten kabels en zeer flexibele leidingen, industriële connectoren en schroeftechniek, 
klantspecifieke confectie-oplossingen, automatiseringstechniek en robotica-oplossingen voor 
industrie 4.0 en de Smart Factory. De kernmarkt van Lapp Group is de machine- en 
installatiebouw. Andere belangrijke afzetmarkten zijn de levensmiddelen-, energie-, 
mobiliteits- en de Life Science-industrie. 

De onderneming werd in 1959 opgericht en is tot op de dag van vandaag geheel in 
familiebezit. In het boekjaar 2015/16 behaalde het bedrijf een geconsolideerde omzet van 
901 miljoen euro. Lapp stelt wereldwijd 3.440 medewerkers te werk, beschikt over 17 
productiestandplaatsen en ongeveer 40 verkoopkantoren en werkt samen met zo’n 100 
vertegenwoordigingen in het buitenland. 
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