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Colin Lubbe to step down as CFO and Vice Chairman of 

Kempinski Hotels 

  Kempinskiكولين لوب يترك منصب المدير المالي ونائب رئيس مجلس إدارة فنادق 

 

 

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

announced today that following Markus Semer’s decision to leave Kempinski for a new 

assignment as of next year, Colin Lubbe will not prolong his mandate as CFO and Vice 

Chairman of the Management Board. Colin Lubbe has been asked and has accepted to 

extend his mandate until a CFO is recruited and appointed.  

بعد  جنيف Kempinski Hotels SAميونخ و Kempinski AG؛ 2019مارس  13جنيف، 

الشركة إلى وظيفة  Kempinskiانتهى من وظيفته في مجموعة قرار ماركوس سيمر  االعالن عن

 اكولين لوب عدم االستمرار في منصبه كمدير مالي ونائب  السيد جديدة بداية العام المقبل، قرر 

 رئيس مجلس اإلدارة.ل

 كما تم االتفاق مع السيد كولين لوب بتمديد فترة عمله حتى يتم تعيين مدير مالي خلفا  له.

 

During Colin Lubbe’s ten years with the company, the portfolio grew from 47 hotels to 78 

hotels under operation and 21 under pre-opening and development with the latest landmark 

openings in Singapore, Dubai Palm, Muscat and Bali. Since his appointment ten years ago, 

Colin Lubbe has served as a Member of the Management Board of Kempinski AG and as a 

Director of the Board of Kempinski Hotels SA and has served for the last three years as 

Vice Chairman of the Management Board.  



 

 

ا من  السيد خالل فترة عمل فندق ا  47كولين لوب في الشركة لمدة عشرة أعوام، شهدت المحفظة نمو 

فندق ا قيد التطوير حالي ا. حيث كانت أحدث االفتتاحات في سنغافورة، ونخيل  21فندق ا عامال  و 78إلى 

بصفته  خاللها أعوام وعمل 10 لمدةكولين لوب منصب المدير المالي  السيددبي ومسقط وبالي. شغل 

كما شغل  Kempinski Hotels SAمجلس في مدير  و Kempinski AGدارة او في مجلس عض

 خالل الثالث سنوات األخيرة.  يمجلس اإلدارالمنصب نائب رئيس 

 

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

would like to sincerely thank Colin Lubbe for his contribution and dedication to the group 

and the Kempinski Brand over the last ten years in his role as CFO, having been in charge 

of Finance, IT and Technical & Pre-opening Services. 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 his successor in a transparent and 

coordinated manner. We wish him every success in his future endeavours.” 

كولين لوب لمساهمته في وشكري وتقديري للسيد ، أود أن أعرب عن يس اإلشرافعن المجل نيابة  »

وإخالصه لها على مدار العشرة أعوام الماضية  Kempinskiالتجارية بالعالمة  النهوضالمجموعة و

ا مالي ا، حيث تولى إدارة التمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الفنية وخدمات ما  في منصبه مدير 

يح الشركة خالل الفترة االنتقالية مما يت الحالي فيتمديد فترة عمله  وقد تم االتفاق معهقبل االفتتاح. 

في مشروعاته والتوفيق في عمله النجاح بله مع خالص تحياتي  له فا  لمجلس اإلدارة تعيين خل

 .«المستقبلية

 

Colin Lubbe: “I am very proud to have contributed to increasing the company value 

substantially over the last three years for the Kempinski shareholders. We are closing the 

business year 2018 with having yet again exceeded our company’s profit targets and 

having fulfilled all strategic KPI’s and net portfolio growth objectives. I leave in place an 

exceptionally talented team who will continue to build on what we have achieved and have 

no doubt that they will continue to grow and excel, individually and for the company.” 

أفخر بمشاركتي في زيادة قيمة الشركة بصورة كبيرة خالل الثالث سنوات »كولين لوب: السيد 

 النموفي ظل تحقيق  2018ي . نحن بصدد انتهاء العام المالKempinskiمساهمي  لصالحاألخيرة 



 

 

 وأنا على ثقة تامة بان أترك.  االستراتيجية االهدافأهم جميع تحقيق عن فضال   المنشودة والربحية

ى ما للمحافظة علفي تفانيه واخالصه  فريق ا من المبدعين والذي سوف يستمروهم  في العمل زمالئي

 .«والتفوق على المستوى العالميعمله لتحقيق النمو المنشود  واالستمرار في انجازه مت

### 

 

 

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 

ة في أوروبا. تتمتع ، وهي أقدم المجموعات الفندقية الفاخر1897في العام  Kempinski Hotelsأنشئت 

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

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

ا جديدة في أوروبا والش رق األوسط وإفريقيا وآسيا. يوضح كل منها قوة ونجاح العالمة التجارية إضافة فرص 

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

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

Kempinski  مع معايشة التقاليد الثقافية لموقعها. تُعدKempinski  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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