Overlijdensbericht Egon König

WIJ ROUWEN OM EGON KÖNIG.
Wij nemen afscheid van een bijzondere ondernemer
De jarenlange bedrijfseigenaar en voorzitter van de raad van commissarissen van de firma König + Neurath
AG, de heer Egon König, is na een ernstige ziekte op 15 mei 2019, enkele dagen na zijn 86ste verjaardag,
overleden. Egon König heeft het bedrijf 72 jaar lang met veel hart voor de zaak, durf en een vooruitziende
zakelijke blik ontwikkeld tot een van de toonaangevende kantoorinrichtingsbedrijven in Duitsland en Europa
en daarmee in belangrijke mate mede zijn stempel gedrukt op de kantoormeubelbranche.

Met hem verliest König + Neurath een prachtig mens, die een bijzonder hechte band had met zijn
medewerkers, dealers, klanten en leveranciers en zich altijd bewust was van zijn sociale
verantwoordelijkheid. Ondanks zijn ernstige ziekte is hij tot afgelopen week actief betrokken gebleven bij
de onderneming en heeft hij in zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen
toekomstgerichte ideeën ingebracht. Vorige maand nog heeft dhr. König met zijn strategische,
vooruitziende blik en innovatiedrang bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwbouw van een
hoogbouwmagazijn op de locatie Karben en daarmee vaart gezet achter een miljoeneninvestering.
Egon König trad reeds in 1947 als leerling toe tot het bedrijf van zijn vader. Als amper 26-jarige werd hij
vennoot, sinds 1978 was hij enig eigenaar. Egon König hield zich al vroeg bezig met het thema doelmatige
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productie. Door telkens nieuwe productinnovaties en investeringen slaagde hij er altijd in de markt een
stap vóór te blijven – zowel in de productie als qua productaanbod. Op de markt van hoogwaardig
kantoormeubilair werd het in 1978 als een kleine sensatie beschouwd dat Egon König het productieproces
van productie-op-bestelling volledig omvormde naar serie- resp. massaproductie, waarmee hij zich
duidelijk van de concurrentie onderscheidde. Het opbouwen van nieuwe bedrijfsonderdelen was een
volgende stap in de permanente groei van het marktaandeel. Zo werd in 1986 de zitmeubelproductie
geïntegreerd en in de daaropvolgende jaren het aanbod uitgebreid met ruimtesystemen en stalen
meubilair. Bij de omzetting in een naamloze vennootschap in 1996 nam hij het directievoorzitterschap op
zich.
In 2007 gaf hij de operationele leiding van het bedrijf in handen van een externe (d.w.z. niet-familiale)
directie en aanvaardde hij de functie van voorzitter van de raad van commissarissen. Zijn ideeën over de
verdere ontwikkeling van het bedrijf waren altijd zeer concreet. In de afgelopen jaren heeft dhr. König de
lijnen uitgezet voor het duurzaamheidsbeleid van de firma König + Neurath AG als familiebedrijf. De
aandelen van de naamloze vennootschap zijn voor 100% in het bezit van een familieholding, waarin zijn vier
kleinkinderen in de derde generatie participeren. Drie van de vier kleinkinderen zijn momenteel in
verschillende functies werkzaam in de firma König + Neurath AG. Zijn jarenlange kameraad Otmar Stein
begeleidt het bedrijf sinds 2005 in de raad van commissarissen. Het familiebedrijf kon de afgelopen jaren
zijn positie op de Duitse en Europese markt met succes verder uitbreiden en de omzet verhogen tot 176
miljoen euro in 2018. Met een eigenvermogensaandeel van ca. 60% en een robuuste balans- en financiële
structuur is het bedrijf duurzaam gepositioneerd voor een verdere positieve ontwikkeling.
Egon König werd beschouwd als een ondernemer pur sang. Ondanks of juist vanwege de vele hoogte- en
dieptepunten die hij heeft meegemaakt, zowel privé als in zijn werk, bleef hij authentiek en zeer verbonden
met zijn thuisland, de Wetterau. Met zijn uitgesproken gevoel voor marktontwikkelingen, zijn
standvastigheid en affiniteit met technologische vernieuwingen was dhr. König een markant ondernemer,
die ook in penibele situaties humoristisch kon reageren. Zijn karakter had scherpe kantjes, maar daarnaast
was hij ook een uiterst hartelijke man en altijd een betrouwbare partner. De meeste van zijn ruim 1000
medewerkers kende hij bij naam. Uitspraken als “ondernemen is niet stilzitten maar in actie komen” waren
bepalend voor zijn dagelijks handelen. Zo was hij met zijn menselijke vaardigheden en pragmatisme ook
een zeer gewaardeerd onderhandelaar bij cao-onderhandelingen. Binnen de branche was hij jarenlang
werkzaam in het bestuur van het huidige ondernemersverbond “Industrieverband Büro- und Arbeitswelt
e.V.” (IBA) en drukte hij in belangrijke mate mede zijn stempel op de verenigingsactiviteiten. Ook was hij
jarenlang op directieniveau betrokken bij het verbond Hout + Kunststof van Hessen-Thüringen.
Volgens wens van dhr. König en zijn gezin vindt de openbare rouwplechtigheid uitsluitend plaats in het
expositiecentrum van König + Neurath, Industriestraße 1, D-61184 Karben, op 24 mei 2019 om 13.00 uur.
Graag wilde hij iedereen de gelegenheid bieden hem de laatste eer te bewijzen op de plaats waar hij
werkzaam was.
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