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News:

Az Altor eladja a Constructor Group jelentős részét
a Gonvarri Steel Services vállalatnak
AConstructor Group AS („Constructor Group") egyike Európa legnagyobb tárolási megoldás
szolgáltatóinak. Avállalatcsoport a termékeit Constructor, Constructor Logistics, Bruynzeel, Kasten,
Dexion és PSS márkanevek alatt forgalmazza. Az Altor Fund II („Altor") 2007-ben vette meg a
Constructor Groupot.
Az Altor október 4-én írta alá a Constructor Group - a Bruynzeel márkanevet és termékeit kivéve - Gonvarri
részére történő eladásáról szóló szerződést. A Constructor Group ezzel a Gonvarri Steel Services, egy 36
acélfeldolgozó központból álló, a világpiacon jelenlévő vállalkozás részévé válik. A madridi székhelyű Gonvarri
Steel Services 2016-ban 2325 millió euró bevételt ért el.
„Izgalmas tíz év volt ez az Altor számára a Constructor Grouppal" - mondja Pål Stampe, az Altor Equity
Partners partnere és a Constructor igazgatótanácsának tagja. „Hosszú utat tettünk meg együtt, és egy nagyon
pozitív fejlődésnek lehettünk tanúi az elmúlt években. Úgy hiszem, a Gonvarri kiváló, elkötelezett és
hosszútávú tulajdonosa lesz a vállalatnak."
„Örömmel üvözöljük a Constructor Groupot a Gonvarri Steel Servicesnél" - mondja Josu Calvo, a Gonvarri
vezérigazgatója. „Ez az akvizíció kimondottan előnyös a számunkra, mivel tovább bővíti kínálatunkat.
Várakozva tekintünk a további növekedés, valamint a Constructor üzletágának további fejlesztése felé".
„Meggyőződésem, hogy a Gonvarri jó tulajdonosa lesz a Constructor Groupnak és alig várjuk, hogy
vezetőikkel együtt dolgozhassunk a Constructor üzletének fejlesztésén" - mondja Frank Pohl, a Constructor
Group vezérigazgatója.
A tranzakció a szokásos üzleti szabályozási előírások és engedélyek függvénye.

VÉGE
Megjegyzés a szerkesztőknek:
Az Altor vállalatról
Megalakulásától kezdve az Altor alapcsalád mintegy 5,8 milliárd euró összes kötelezettséget vállalt. Az alapok
több mint 40 vállalatba fektettek be 3,8 milliárd eurót meghaladó összegben, közepes méretű, skandináv
vállalatokba azzal a céllal, hogy növekedési kezdeményezésekkel és működési fejlesztésekkel teremtsenek
értéket. Az aktuális és a korábbi beruházások között találjuk a Lindoff, a Carnegie, a Helly Hansen, a Rossignol,
a Skandiabanken, a Spectrum, az EWOS és a SATS ELIXIA vállalatokat. Bővebb információért keresse fel a
www.altor.com honlapot!

Bővebb információért kérjük, forduljon kollégáinkhoz:
Pål Stampe, Partner, Altor Equity Partners +47 22 12 83 83
Tor Krusell, Kommunikációs igazgató, Altor Equity Partners +46 70 543 87 47
A Gonvarri Steel Services vállalatról
Gonvarri Steel Services (www.gonvarristeelservices.com) piacvezető vállalat az acélipari szolgáltatások terén,
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amelynek mintegy 4300 alkalmazottja van. A vállalat 2016-ban több mint 2300 millió euró bevételt ért el. A
Gonvarri acélfeldolgozó vállalati stratégiája a nagy hozzáadott értéket képviselő termékek és szolgáltatások
fejlesztésén alapul. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat a 16 országban működő 36 acélfeldolgozó gyárán
keresztül szorosabb kapcsolatot alakíthasson ki az autóipari, az utasbiztonsági, az anyagkezelő és napenergia
szektorban tevékenykedő főbb ügyfeleivel.
A Constructor Group vállalatról
A Constructor Group AS ( www.constructor-group.com) vezető páneurópai cég a csúcsminőségű raktározási
és irattárolási megoldások gyártása és szállítása terén.
Amintegy 237 millió euró éves forgalmú vállalatnak több mint 1100 alkalmazottja van. Modern gyártólétesítményeit stratégiai
szempontból olyan kulcsjelentőségű piacokon helyezte el, mint Oroszország, Románia, Hollandia, Németország és
Finnország, aminek köszönhetően a Constructor Group szerepe meghatározó a raktározási iparban.
Acsoport erős helyi képviseletekkel rendelkezik Európa-szerte, valamint értékesítési hálózattal a világ többi részén, beleértve
Afrikát, a Távol-Keletet és Ausztrálázsiát, a Közép-Keletet, Észak- és Dél-Amerikát.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal:
Kate Colclough, Marketing igazgató, Constructor Group AS, kate.colclough@constructor-group.co.uk
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