Tisková zpráva

Vilsteren, 31. ledna 2008

Kontrolní podíl Schoeller Arca Systems byl prodaný One Equity Partners
Schoeller Arca Systems oznámila, že Stirling Square Capital Partners, evropská soukromá společnost uzavřela transakci na prodej svého rozhodujícího podílu v Schoeller Arca Systems s One Equity Partner v hodnotě € 420 miliónů.
Zakládající rodina Schoeller a management si podrží podstatný podíl.
Schoeller Arca Systems má vedoucí postavení na světovém trhu v oblasti pevných plastových obalových systémů pro manipulaci. Hlavní sídlo
společnosti se nachází v provincii Overijssel v Holandsku. Schoeller Arca Systems vyrábí široký sortiment plastových obalů určených na manipulaci s materiálem. Tato řešení zahrnují velké skládací kontejnery, IBC kontejnery, skládací paletové kontejnery, palety, nápojové přepravky a
rošty, vratné plastové přepravky.
V srpnu 2003 získala Stirling Square rozhodující podíl v Schoeller Wavin Systems od rodiny Schoeller, která založila původní společnost Schoeller Arca Systems. Byla vytvořená poté, co Schoeller Wavin v únoru koupil švédskou společnost Arca Systems. Během posledních čtyřech let
Stirling Square, manažérský tým a rodina Schoeller společně pracovali na investicích do nových výrobních technologii, reorganizace geograﬁckého rozložení výrobních kapacit, vývoje nových produktů, pronikání na nové trhy a zrušení nepotřebných divizí. Úspěšnou transformací si
společnost vybojovala postavení celosvětového lídra ve svém oboru. Dalším výsledkem bylo i zvýšení výnosů z € 165 miliónů v roce 2002 na €
460 miliónů během roku 2007 a zvýšení počtu zaměstnanců z 763 na konci roku 2002 na 1416 v současné době.
René Wolfkamp, výkonný ředitel (CEO) Schoeller Arca Systems, řekl: „Je to velký úspěch pro společnost a velká zásluha všech, kteří se na této
transformaci podíleli. Tímto byly ukončené čtyři úspěšné roky, kdy je ﬁrma vyvlastněná Stirling Square, během kterých byly všechny podnikatelské činnosti úspěšně transformované. Spolu s One Equity Partners a rodinou Schoeller očekáváme, že nyní vstoupíme do nové fáze, do období
konsolidace průmyslu.“
O Schoeller Arca Systems
Schoeller Arca Systems je celosvětovým lídrem na trhu plastových obalů pro manipulaci s materiálem, nabízející široký sortiment výrobků zlepšujících logistiku zákazníků a propagaci jejich značek a identiﬁkaci jejich produktů. Globální přítomnost v kombinaci s lokální spoluprací ve více
než 50 zemích garantuje poskytování vysoce kvalitních plastových obalových systémů a služeb pro různá průmyslná odvětví, včetně nápojového
a automobilového průmyslu, zemědělství, pro maloobchod a poštovní služby.
O One Equity Partners
One Equity Partners („OEP“) poskytuje investice na základě vytvořených podnikatelských záměrů a podpory silných manažerských týmů. Od
svého založení v roce 2001 řídí $5 miliard investicí a závazků společnosti JP Morgan Chase & Co, a to přímými transakcemi soukromého kapitálu. Ve spolupráci s vedením ﬁrmy dokáže OEP investovat do činností, které nastartují také změny v strategii a řízení společnosti, které přinesou
dlouhodobé vysoké zisky a expanzi společnosti. Zkušení investiční experti společnosti OEP působí v Severní Americe a v Evropě. Sídla OEP
můžeme najít také v New Yorku, Chicagu a Frankfurtě.

