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 Grupa przemysłowa Sauermann, będąca liderem światowych rynków w dziedzinie
projektowania, produkcji i sprzedaży pomp odprowadzania kondensatu, przejęła (za
pośrednictwem swojej francuskiej spółki Sauermann Industrie SA) francuską firmę rodzinną
KGF Group SA („KGF”), rozwijając w ten sposób swoją działalność w branży inżynierii
sanitarnej (HVACR).
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Grupa KGF Group obejmuje trzy osobne firmy: KIMO SA, Taulou SAS i Katrem SARL.
Wszystkie te przedsiębiorstwa prowadzą działalność w dziedzinie inżynierii sanitarnej oraz
projektowania, produkcji i sprzedaży przyrządów wykorzystywanych w zakresie pomiaru jakości
powietrza w pomieszczeniach. Grupa KGF Group zatrudnia około 300 osób, a w roku 2014
uzyskała obroty w wysokości 34 mln €. Najważniejszą firmą należącą do grupy KGF Group jest
Kimo, zatrudniająca prawie 85% pracowników i uzyskująca w roku 2014 obroty w wysokości
około 30 mln €. Firma jest liderem francuskiego rynku przyrządów pomiarowych.
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- W roku 2004 ustaliliśmy sobie kilka niezwykle wymagających celów. Począwszy od
przeprowadzanych w bardzo szerokiej skali modyfikacji naszej struktury finansowej i
wykorzystywanych narzędzi, poprzez zapewnienie aktywnej obecności w 4 segmentach branży
inżynierii sanitarnej, aż po utworzenie nowych struktur organizacyjnych naszej firmy w regionie
Azji/Pacyfiku oraz Ameryki Północnej - wszystkie te cele zostały osiągnięte z powodzeniem.
Niemniej jednak, postanowiliśmy pójść jeszcze dalej, mówi Serge Bohyn (Prezes Zarządu
Grupy Sauermann).
- Działalność grup Sauermann i KGF jest całkowicie komplementarna. Doskonale do siebie
pasujemy. Także nasze struktury geograficzne uzupełniają się. Identycznie wygląda sytuacja w
zakresie naszych struktur organizacyjnych. A z perspektywy prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych, z pewnością będziemy w stanie wciąż opracowywać nowe, niezwykle
innowacyjne produkty. Nasza wspólna przyszłość zapowiada się bardzo atrakcyjnie - jestem
tego absolutnie pewien.

  

Realizacja transakcji, której przeprowadzenie wspierał francuski bank inwestycyjny CM-CIC,
została przeprowadzona i ostatecznie zakończona w dniu 8 lipca 2015 r.
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będąca liderem światowych rynków Grupa Sauermann zatrudnia na terenie całego świata 100
pracowników, a w roku 2014 jej skonsolidowana wartość obrotów wyniosła około 30 milionów
dolarów amerykańskich. Firma prowadzi od prawie 40 lat działalność w dziedzinie
projektowania, produkcji i sprzedaży pomp odprowadzania kondensatu przeznaczonych do
instalacji klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodniczych.

  

  

www.sauermannpumps.com/en.html

  

  

 4 / 4


