Konrad Pokutycki- Prezes Zarządu BSH w Polsce, Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o.. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu
studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach
biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor polsko-niemieckoangielskiego słownika rachunkowości i bankowości. Konsultant w zakresie zarządzania
finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych.
W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, członek Rady
Nadzorczej Zelmer S.A. W latach 2010-2014 wybrany jednogłośnie na dwie kadencje,
społecznie pełnił funkcję prezesa CECED Polska – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
AGD. W 2015 r. otrzymał prestiżową nagrodę Wektora 2014 Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, nowatorskie pomysły oraz
innowacyjne rozwiązania, konsekwentnie wdrażane w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.

BSH Hausgeräte GmbH jest jednym z liderów w branży sprzętu gospodarstwa domowego
w Europie i na świecie. Koncern powstał w 1967 roku i obecnie należy do Grupy Bosch.
W portfolio BSH znajduje się 14 marek, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb konsumentów.
Na całym świecie BSH zatrudnia ponad 58 300 pracowników, a w 2016 firma osiągnęła
rekordowe przychody na poziomie 13,1 miliarda euro. BSH posiada 40 fabryk na świecie, gdzie
produkuje pełną gamę nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego. BSH stymuluje
innowacyjność dzięki specjalistycznej wiedzy oraz pełnemu zrozumieniu potrzeb konsumentów.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zatrudnia w Polsce około 5 000 osób. W swoich trzech
łódzkich fabrykach produkuje pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, a w podrzeszowskiej
Rogoźnicy drobne AGD. Otwarcie dwóch kolejnych fabryk: piekarników i lodówek we Wrocławiu
planowane jest na wrzesień 2017 r. BSH w Polsce oprócz produkcji posiada Centrum
Kompetencyjne Suszarek, Centrum Kompetencyjne Digital (technologie cyfrowe) oraz sześć
innych centrów usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich
dziedzinach jak m.in.: IT, zakupy i księgowość. Większość centrów usług wspólnych
zlokalizowana jest w Łodzi.

BSH oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens, Gaggenau i Zelmer.
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