Arbon, dnia 31 lipca 2013 r.

Informacja dla mediów

Looser Holding kupuje producenta stolarki drzwiowej INVADO
Looser Holding AG z siedzibą w Arbon (Szwajcaria), umacnia swoją pozycję na arenie
międzynarodowej przez zakup 100 procent udziałów jednego z przodujących
producentów skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, spółki INVADO z siedzibą w Dzielnej
(Polska). Realizacja transakcji nastąpiła w dniu 30 lipca 2013 r. W roku 2012 INVADO
osiągnęła sprzedaż na poziomie 31 mln CHF. Dokonana akwizycja poszerza portfel
segmentu stolarki drzwiowej Grupy Looser i otwiera nowe perspektywy na rynkach
Europy Wschodniej. Strony zastrzegły w umowie poufność ceny transakcyjnej.
Założona w roku 1990 spółka INVADO Sp. z o.o. zalicza się dziś do najważniejszych
uczestników rynku w Polsce i w Europie Wschodniej. Przez minione 23 lata właściciele stale
inwestowali w efektywne procesy produkcyjne i nowoczesne technologie, rozwijając szeroki
asortyment innowacyjnej stolarki drzwiowej. Przez sprzedaż firmy na rzecz Grupy Looser
Holding właściciele zabezpieczą długofalową perspektywę działalności INVADO i możliwości
dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i 420 pracowników w ramach koncernu Looser.
Zakupione przedsiębiorstwo jest producentem drzwi okleinowanych, laminowanych,
fornirowanych, szklanych i technicznych oraz drzwi przesuwnych i ościeżnic. W roku 2012
wykazało obroty na poziomie 31 mln CHF, z czego około 50 procent zrealizowano na rynku
polskim a kolejne 50 procent w krajach Wschodniej i Zachodniej Europy. Udział INVADO w
polskim rynku drzwi wewnętrznych wynosi obecnie około 5 procent, co daje przedsiębiorstwu
trzecie miejsce na tym rynku.
„Polska jest znaczącym rynkiem o łącznej wielkości 3 mln drzwi wewnętrznych“, mówi Tim
Talaat, CEO Grupy Looser. „Akwizycja INVADO umacnia pozycję naszego segmentu stolarki
drzwiowej. Nasza Grupa PRÜM-GARANT jest przodującym uczestnikiem rynku
niemieckiego, odznaczającym się mocnymi wzrostami i dobrą zyskownością. Przez
akwizycję INVADO zyskujemy dochodowe przedsiębiorstwo na rynku
wschodnioeuropejskim. Dzięki tej transakcji czynimy jednocześnie kolejny, ważny krok we
wdrażaniu naszej strategii internacjonalizacji.“
Zakłady i marki bez zmian
INVADO wejdzie w skład działu stolarki drzwiowej Looser jako samodzielne
przedsiębiorstwo. Ogólna odpowiedzialność za dział stolarki spoczywa nadal na barkach
Detleva Schrödera, Prezesa Zarządu Grupy PRÜM-GARANT. Z przedsiębiorstwem
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przechodzi kadra zarządzająca i wszyscy pracownicy INVADO. Obok zakładów PRÜM i
GARANT w Weinsheim w Ichtershausen w Niemczech, dzięki akwizycji dojdzie kolejny
zakład, INVADO w Dzielnej, w Polsce. Pozostaną także sprawdzone na rynku marki PRÜM,
GARANT i INVADO.
Akcjonariusze nabytego przedsiębiorstwa uznali Looser Holding i Grupę PRÜM-GARANT za
godnych zaufania partnerów, którzy odpowiedzialnie pokierują spółką i zapewnią jej
przyszłość.
Wizytówka INVADO
INVADO Sp. z o.o. należy do najważniejszych oferentów skrzydeł drzwiowych i
ościeżnic na polskim rynku i na rynkach wschodnioeuropejskich. Przedsiębiorstwo z
siedzibą w Dzielnej (Polska) oferuje swoim klientom innowacyjny asortyment drzwi w
okleinie, fornirze, szklanych i przesuwnych oraz ościeżnice i elementy zabudowy.
INVADO zatrudnia ogółem 420 pracowników a w roku obrotowym 2012 osiągnęło
sprzedaż na poziomie 31 mln CHF. www.invado.pl
Wizytówka Grupy PRÜM-GARANT
Grupa PRÜM-GARANT dysponuje szeroką ofertą i zajmuje drugie miejsce na rynku
drzwi wewnętrznych w Niemczech. Grupa wytwarza i sprzedaje drzwi wewnętrzne i
ościeżnice. Ofertę uzupełniają drzwi techniczne: ogniowe, dymoszczelne,
antywłamaniowe, dźwiękoszczelne, termoizolacyjne, antyradiacyjne i drzwi do
pomieszczeń wilgotnych. Asortyment obejmuje masywne drzwi drewniane, lakierowane
na biało, okleinowane i laminowane, fornirowane, aż po kompletne drzwi szklane.
Sprzedaż wyrobów realizowana jest za pośrednictwem struktur handlu branżowego.
Przedsiębiorstwo działa z powodzeniem pod obiema markami, zatrudnia ogółem 960
pracowników i ma w Niemczech dwa zakłady produkcyjne, w Weinsheim i
Ichtershausen. www.tuer.de oraz www.garant.de
Wizytówka Looser Holding AG
Looser Holding AG to międzynarodowy holding przedsiębiorstw przemysłowych z
siedzibą w Arbon (Szwajcaria). Grupa prowadzi działalność w dziedzinie materiałów
powłokowych, termostatyzacji, wyposażenia zapleczy przemysłowych i stolarki
drzwiowej. Grupa zatrudnia ogółem 1.830 pracowników w 21 spółkach działających w
Europie, Azji i USA. Imienne akcje Looser Holding AG są notowane na giełdzie
szwajcarskiej SIX Swiss Exchange (Main Standard). www.looserholding.com
Kalendarz finansowy
20 sierpnia 2013 r.
4 listopada 2013 r.
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Komunikat prasowy dot. bilansu półrocznego za 2013 r.
Publikacja raportu półrocznego za 2013 r.
Komunikat prasowy dot. wyników III kw. 2013 r.

Do Redakcji:
Tekst i materiał ilustracyjny dostępne jako download na stronie:
www.looserholding.com/medien
Bliższych informacji udzielają:
Tim Talaat, CEO, Prezes Zarządu Grupy Looser i
Christoph Fierz, CFO
Telefon: +41 (0) 52 244 86 86
Fax: +41 (0) 52 244 86 81
E-Mail: info@looserholding.com
Internet: www.looserholding.com
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