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W celu wzmocnienia obecności TROX GROUP na rynku międzynarodowym TROX GmbH
przejął w dniu 22 maja 2014 r. udziały w firmie BSH Luft + Klima Geraete GmbH Wiedeń,
Austria. BSH Luft+ Klima Geraete jest jednym z wiodących na terenie Austrii i rozwijających się
krajów Europy Wschodniej oferentów branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej. Nowo pozyskane
firmy wypracowały w roku 2013 ok. 20 mln euro obrotu. Całkowicie przejęte spółki zachowają
odrębność i produktowe port folio.

  

      

  

  

  

  

Obecne w Austrii, Polsce, Węgrzech i Czechach oddziały będą nosiły odpowiednio nazwy: BSH
Technik Austria GmbH, BSH Technik Polska GmbH (obejmujący RC Polska), BSH Technik
Węgry GmbH, i BSH Technik Czechy GmbH. Udziały w BSH International Wiedeń działającej w
Azerbejdżanie, Kazachstanie, na Ukrainie i w Gruzji pozostają w rękach dotychczasowego
udziałowca. 
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Lutz Reuter, Prezes Zarządu TROX GmbH, wyjaśnia: „To przejęcie jest logicznym krokiem w
kierunku uzupełnienia portfolio TROX między innymi o produkty z zakresu techniki chłodniczej i
zdobycia dodatkowego potencjału rynkowego. Celem jest wzmocnienie naszej pozycji na
wzrastających rynkach wschodniej Europy jako oferenta systemów.”

  

  

  

O firmie BSH GmbH:
Spółka została założona w Austrii w roku 1972 przez Hansa Metza jako niezależne, prywatne
przedsiębiorstwo wyrastające z ówczesnej filii Babcock-BSH. Program na który początkowo
składały się tylko wentylatory był sukcesywnie uzupełniany a działalność przekroczyła granice
poprzez zakładanie oddziałów w krajach nowych członków Unii Europejskiej tj. na Węgrzech w
Polsce i Czechach. 

  

  

O firmie Trox:
TROX jest wiodącą firmą w rozwoju, produkcji i dostawach komponentów, urządzeń i systemów
wentylacji, klimatyzacji pomieszczeń. Ze spółkami zależnymi w 26 krajach na pięciu
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kontynentach, z 14 zakładami produkcyjnymi wraz z importerami i przedstawicielstwami firma
jest obecna w sumie w ponad 70 krajach. Założony w 1951 roku, z obecnie 3700 pracownikami
zanotował TROX w roku 2013 na całym globie ponad 416 milionów euro obrotu.

  

  

Źródło: www.trox.pl , www.bsh.pl
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