INFORMACJA PRASOWA

GRUPA VASCO ŁĄCZY SIĘ Z FIRMĄ ARBONIA, SZWAJCARSKIM PRODUCENTEM
INSTALACJI BUDOWLANYCH

Siedziba Arbonia w Arbon (CH)
Źródło: Arbonia AG

Siedziba Vasco Group w Dilsen (BE)
Źródło: Vasco Group

Dilsen-Stokkem, 17 maja 2018 r. – Vaessen Industries sprzedaje belgijską Vasco Group
grupie Arbonia, szwajcarskiemu producentowi instalacji budowlanych. W ramach Arbonia
AG, spółki notowanej na szwajcarskiej giełdzie, Vasco Group otrzymuje możliwość wzrostu
w skali międzynarodowej, a dzięki współpracy w ramach pionu techniki grzewczej,
wentylacyjnej

i klimatyzacyjnej

(GWK)

grupy

Arbonia

zyskuje

znaczną

przewagę

konkurencyjną. Pion GWK i Vasco uzupełniają się optymalnie w zakresie obecności na
rynku, portfolio produktów i kanałów sprzedaży.
Rynki zbytu pionu techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (GWK) grupy Arbonia są
w dużej mierze komplementarne wobec istniejących rynków Vasco Group. Podczas gdy spółki
Arbonia ze znakami Kermi, Arbonia, Sabiana czy Prolux operują przede wszystkim w Niemczech,
Szwajcarii, Włoszech, Francji i Polsce, Vasco Group utrzymuje wiodącą pozycję na takich rynkach,
jak Belgia i Holandia. Oprócz wejścia na rynki krajów Beneluksu Vasco Group umożliwi grupie
Arbonia wzmocnienie pozycji rynkowej we Francji i w Niemczech.
Przejmując Vasco Group, Arbonia z jednej strony uzupełnia portfolio produktów pionu GWK
o wiodące marki, takie jak Vasco, Brugman i Superia, cieszące się w krajach Beneluksu
ugruntowaną pozycją, a z drugiej strony wprowadza do swojej oferty designerskie grzejniki klasy

premium, w szczególności w droższym segmencie cenowym w krajach niemieckojęzycznych,
w Europie Wschodniej, Rosji, Azji i na Środkowym Wschodzie. Jednocześnie Arbonia zapewnia
sobie możliwość dalszego wzrostu w segmencie kontrolowanej wentylacji pomieszczeń w obszarze
rozwiązań centralnych i zdecentralizowanych oraz ogrzewania podłogowego. Dzięki intensyfikacji
marketing i sprzedaży krzyżowej i wspólnym generowaniu większej wartości w obszarze prac
badawczo-rozwojowych, zakupów i produkcji nowo powstały pion GWK będzie mógł osiągać efekty
synergii i realizować trwały wzrost, co pozwoli wzmocnić całą grupę Arbonia. Natomiast spółki
należące

do

Vasco

Group

zyskają

możliwość

dalszego

wzrostu

w otoczeniu

silnej

międzynarodowej grupy.
Organizacyjnie Vasco Group zostanie wraz z należącymi do niej spółkami włączona do pionu GWK
grupy Arbonia, jednak istniejące marki Vasco Group oraz grupy Arbonia mają funkcjonować na
rynku niezależnie. Arbonia przejmie również wszystkie umowy z pracownikami.
Podpisanie i sfinalizowanie (closing) umowy połączenia nastąpiły w środę wieczorem, 16 maja
2018 r.
Więcej informacji: https://vasco-group.eu i www.arbonia.com
Arbonia to wyspecjalizowany dostawca instalacji i stolarki budowlanej z główną siedzibą w Arbon w kantonie
Thurgau (Szwajcaria), notowany na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange. Przedsiębiorstwo działa na
całym świecie w ponad 70 krajach poprzez sieć własnych spółek dystrybucyjnych oraz przedstawicielstw
i partnerów. Główne zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Polsce, na
Słowacji i we Włoszech. Grupa zatrudnia łącznie ok. 7 600 pracowników.
Poszczególne piony firmy Arbonia działają w następujących obszarach: technika grzewcza, wentylacyjna
i klimatyzacyjna, rozwiązania sanitarne, okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.
Pion techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest wiodącym dostawcą wysoce zintegrowanych
rozwiązań w tej dziedzinie. Pod głównymi markami Kermi, Arbonia, Sabiana i Prolux oferuje w całej Europie
bogaty asortyment produktów. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, efektywności kosztów
i najwyższej jakości produktu, pion GWK realizuje produkcję w nowoczesnych zakładach zlokalizowanych
w Niemczech, w Czechach i we Włoszech.
Grupa Vasco to zarządzany przez właściciela producent grzejników, ogrzewania podłogowego i systemów
wentylacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Założycielem przedsiębiorstwa jest Jos Vaessen. Firma
należy obecnie od spółki Vaessen Industries, której Jos Vaessen jest jedynym właścicielem. Grupa Vasco
zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Belgii, Holandii i Luksemburgu, zatrudniając ponad 600 pracowników
w czterech zakładach produkcyjnych w Dilsen-Stokkem (BE), Zedelgem (BE), Tubbergen (NL) i Legnicy (PL).

Kontakt
Patrick Nijs
CEO Vasco Group NV
+32 89 790411
patrick.nijs@vasco.eu

Stefan Ramos
Group Marketing Manager Vasco Group NV
+32 89 790411
stefan.ramos@vasco.eu

