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Markus Semer Chairman of the Management Board & CEO of 

Kempinski Hotels leaves Kempinski for new assignment  

يغادر  Kempinski Hotelsماركوس سيمر رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لفنادق 

Kempinski إلى وظيفة جديدة 

  

 

Geneva, 13 March 2019 – Kempinski AG, Munich and Kempinski Hotels SA, Geneva 

announced today that Markus Semer will not extend his mandate as Chairman of the 

Management Board & CEO. In order to ensure a continued successful management of the 

Kempinski Group, Markus Semer has been asked and he has accepted to extend his 

mandate during the transition until a successor is recruited and appointed. 

، جنيف، يعلنون اليوم أن Kempinskiوميونخ  Kempinski AG؛  2019 مارس 13جنيف، 

ماركوس سيمر لن يكمل في منصبه كرئيس لمجلس اإلدارة ورئيًسا تنفيذيًا. ومن أجل ضمان 

، قبل ماركوس سيمر تمديد مدة عمله خالل الفترة Kempinskiاستمرار اإلدارة الناجحة لمجموعة 

 االنتقالية حتى يتم تعيين خليفة لهم، وقد قبل ذلك.

 

Since Markus Semer joined the company 16 years ago, the portfolio grew from 23 hotels to 

78 hotels under operation and 21 under development today with the latest landmark 

openings in Singapore, Dubai Palm, Muscat and Bali. During his time with Kempinski, 

Markus Semer has served for over 11 years as a Member of the Management Board of 

Kempinski AG and as a Director of the Board of Kempinski Hotels SA. In addition, for the 

past six years he has served as Deputy CEO and subsequently as Chairman of the 

Management Board & CEO. Markus Semer is credited with having played an essential role 

in transitioning the brand from an interregional German hotel operator to an independent 

international luxury hotel management brand. 



 

 

 21فندقًا عاماًل و 78فندقًا إلى  23عام، شهدت المحفظة نمًوا من  16منذ انضمام ماركوس سيمر قبل 

فندقًا قيد التطوير حاليًا. حيث كانت أحدث االفتتاحات في سنغافورة، ونخيل دبي ومسقط وبالي. خالل 

لس إدارة عاًما كعضو في مج 11، فقد عمل ألكثر من Kempinskiفترة عمل ماركوس سيمر في 

Kempinski AG  ومديًرا لمجلسKempinski Hotels SA ًعلى ذلك، شغل خالل الستة  . عالوة

الرئيس و ياإلدارأعوام الماضية منصب نائب الرئيس التنفيذي وتبعًا لذلك شغل منصب رئيس مجلس 

دق على من مجرد ُمشغل فنا ماركوس سيمر دوًرا محوريًا في نقل العالمة التجارية قامالتنفيذي. 

 ألمانيا إلى إحدى العالمات التجارية العالمية في مجال إدارة الفنادق الفاخرة. مدنمستوى 

 

عن المجلس اإلشرافي، نود أن نشكر ماركوس سيمر على مشاركته ووالئه لمجموعة  نيابةً 

Kempinski  وكرئيس تنفيذي على مدار الثالثة أعوام الماضية لنجاحه في  اعامً  16لما يربو على

م بنمو ُمستدا طموحةإحداث نقلة في الشركة وجعلها شركة رابحة عن طريق وضع استراتيجية مالية 

 لصافي المحفظة. 

 

Chairman of Kempinski AG, H.E. Abdulla H. Saif: “On behalf of the Supervisory Board, I 

would like to sincerely thank Markus Semer for his invaluable involvement and dedication 

to the Kempinski Group over the last 16 years and over the last three years as CEO for 

having successfully repositioned and succeeded in making the company profitable by 

setting a financially sound strategy with an achieved sustainable net portfolio growth. 

Kempinski, which is celebrating its 122nd anniversary this year, has never been stronger 

and more competitive as an independent international hotel luxury brand, and we owe 

Markus Semer and the team our appreciation for this remarkable achievement. We would 

also like to thank him for having accepted in the interest of the company to extend his 

mandate during this transition period thus allowing the Board to recruit and appoint a 

successor in a transparent and coordinated manner. We wish him all the best for his new 

professional assignment as of next year.“ 

كإحدى العالمات في العام الجاري ولم تكن أقوى وأكثر تنافسيةً  122 رقمبعيدها  Kempinskiتحتفل 

لماركوس سيمر قدر التجارية العالمية مستقلة في مجال الفنادق الفاخرة مما هي عليه اآلن. ونحن ن

وفريق العمل بالتقدير على هذا اإلنجاز المشهود. كما نود أن نشكره لقبوله تمديد فترة عمله لصالح 



 

 

ة والتناسق. خليفة له بأسلوب يتسم بالشفافيالشركة خالل الفترة االنتقالية مما يتيح لمجلس اإلدارة تعيين 

 .«وظيفته الجديدة في العام المقبل نتمنى له كل الخير في

 

Markus Semer: “Over the last 16 years Kempinski was not only a job but also a true 

passion and matter of the heart and I am very grateful for having been given such a unique 

career opportunity. We are closing the business year 2018 with again overachieving our 

profit targets and having fulfilled all strategic KPI’s and net portfolio growth objectives. I 

leave with my mind at ease knowing that together with my colleagues, we were able to 

prove the financially sound and sustainable competitiveness of Kempinski as an 

independent international hotel luxury brand while having increased substantially the 

company value over the last three years for the Kempinski shareholders. I believe it is now 

the right time for me to begin a new chapter in my professional career and I am excited to 

start my new assignment in January 2020. In the meantime the Kempinski team and I will 

continue to deliver a beautiful performance for our hotel asset owners and guests alike in 

the traditional craftsmanship known as Kempinski.” 

مجرد وظيفة ولكنها كانت  Kempinskiخالل الستة عشرة عاًما الماضية، لم تكن »ماركوس سيمر: 

تهاء العام انشغفًا وحبًا حقيقيين وأنا ممتن للغاية لحصولي على فرصة العمل الفريدة هذه. نحن بصدد 

باإلضافة إلى تحقيق جميع أهم مؤشرات األداء  الربحيةفي ظل تجاوز تحقيق مستهدفات  2018المالي 

االستراتيجية وأهداف النمو.  إنني أغادر دون قلق لعلمي بأنني مع زمالئي كنا قادرين على إثبات 

المالية وتنافسيتها المستدامة كعالمة تجارية عالمية مستقلة في مجال الفنادق  Kempinskiكفاءة 

. Kempinskiباإلضافة إلى زيادة استدامة قيمة الشركة على مدار الثالثة أعوام الماضية لمساهمي 

جديدًا في حياتي المهنية وكلي حماس لبدء وظيفتي الجديدة في شهر  أرى أنه آن األوان ألبدأ فصالً 

في تقديم أداء راقي لمالك  Kempinski. وفي الوقت الراهن، سوف أستمر مع فريق 2020ير ينا

 .«العريقة Kempinskiونزالء فندقنا على حد سواء في 

 

 

 

 

 

 



 

 

About Kempinski: 
Created in 1897, Kempinski Hotels is Europe’s oldest luxury hotel group. Kempinski’s rich heritage of 

impeccable personal service and superb hospitality is complemented by the exclusivity and individuality 

of its properties. Kempinski now manages a portfolio of 78 five-star hotels and residences in 34 countries 

and continues to add new properties in Europe, the Middle East, Africa and Asia. Each one reflects the 

strength and success of the Kempinski brand without losing sight of its heritage. The portfolio comprises 

historic landmark properties, award-winning urban lifestyle hotels, outstanding resorts, and prestigious 

residences. Each one is imbued with the quality guests have come to expect from Kempinski while 

embracing the cultural traditions of its location. Kempinski is a founding member of the Global Hotel 

Alliance (GHA), the world’s largest alliance of independent hotel brands. 

http://www.kempinski.com/press  

  
 :Kempinskiنبذة عن 

، وهي أقدم المجموعات الفندقية الفاخرة في أوروبا. تتمتع 1897في العام  Kempinski Hotelsأنشئت 

Kempinski افل من الخدمة الشخصية التي ال تُضاهى وكرم الضيافة معززة بالملكية الحصرية والفردية بتاريخ ح

دولة وتستمر  34نجوم وأماكن إقامة في  5فندق  78حاليًا بإدارة محفظة مكونة من  Kempinskiلممتلكاتها. تقوم 

ا قوة ونجاح العالمة التجارية في إضافة فرًصا جديدة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وآسيا. يوضح كل منه

Kempinski  دون إغفال النظر عن تراثها. تتألف المحفظة من ممتلكات تاريخية مميزة وفنادق حضرية حاصلة

على الجوائز ومنتجعات فريدة وأماكن إقامة رفيعة المستوى. يتمتع كل منها بالجود التي أتى النزالء ليروها في 

Kempinski  الثقافية لموقعها. تُعد مع معايشة التقاليدKempinski  بمثابة أحد مؤسسي االتحاد العالمي للفنادق

(GHA).وهو أكبر اتحادات العالمات التجارية الفندقية المستقلة في العالم ، 
http://www.kempinski.com/press 

 

 
Media contact:  

Peter Trampert • Corporate Communications Manager  

Kempinski Hotels SA • 28, boulevard du Pont-d‘Arve • 1205 Geneva • Switzerland 

Tel +41 22 809 5170 

peter.trampert@kempinski.com  
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