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GORENJE PREVZELO VODILNO NIZOZEMSKO PODJETJE NA PODROČJU BELE TEHNIKE
Amsterdam, Velenje, dne 11.6.2008 – Predsednik uprave družbe Gorenje, d.d., Franjo Bobinac
in Philip Sluiter sta sklenila pogodbo o nakupu 100 – odstotnega lastniškega deleža družbe
ATAG Europe B.V. Nakup vrhunskega nizozemskega ponudnika gospodinjskih aparatov je
največji prevzem v zgodovini delovanja družbe, s katerim Gorenje uresničuje strategijo hitro
rastočega vseevropskega povezovalca v panogi.
Družba ATAG Europe B.V. je lani ustvarila skoraj 150 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar
predstavlja približno 14 odstotkov poslovnih prihodkov Skupine Gorenje, in čisti dobiček v višini dobrih 11
milijonov evrov. EBITDA, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, ki predstavlja grobo mero
ustvarjenih denarnih tokov iz poslovanja, je lani znašal 19 milijonov evrov. ATAG Europe B.V. ima 420
zaposlenih in 90 odstotkov prihodkov ustvari s prodajo gospodinjskih aparatov na področju Beneluksa, od
tega 75 odstotkov pod prestižnimi lastnimi blagovnimi znamkami Atag, Etna in Pelgrim, pretežno v visokem
in višjem srednjem cenovnem razredu. Na teh tržiščih ima na področju vgradnih aparatov 10 do 30 odstotni
tržni delež.
»Nakup družbe ATAG Europe B.V. je zgodovinski mejnik v razvoju Gorenja. S tem Gorenje pridobiva
pomemben tržni delež v Beneluksu, hkrati pa zaokroža nabor svojih blagovnih znamk z blagovno znamko iz
najvišjega cenovnega razreda, kar nam bo omogočilo pomembno utrditev položaja Skupine Gorenje v
Evropi. Gorenje tako uresničuje svoj strateški načrt in vlogo aktivnega povezovalca v panogi gospodinjskih
aparatov. Med obema družbama vidimo številne sinergije na področju trženja, nabave, produktnega
managementa in proizvodnje.«, je povedal Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja, d.d..
Z vključitvijo ATAG Europe B.V v Skupino Gorenje bo Gorenje pokrilo še zadnjo sivo liso v Evropi in vstopilo
na trge več kot 20 milijonskega Beneluksa, kjer je bilo do sedaj le minimalno prisotno. Hkrati bo pridobilo
prestižno blagovno znamko ATAG, ki sodi v najvišji razred gospodinjskih aparatov, in vstopilo v najvišji
cenovni segment na določenih zahodnih trgih. Vključitev družbe ATAG Europe B.V. bo tako pomembno
prispevala k rasti kazalnikov poslovanja Skupine Gorenje.
Prevzem družbe ATAG Europe B.V., pomeni tudi pomemben mejnik v poslovanju Gorenja, saj se bo upravi
Gorenja pridružil direktor in dosedanji lastnik družbe ATAG Europe B.V. g. Philip Sluiter, ki je igral vodilno
vlogo pri razvoju družbe ATAG Europe B.V., največje družbe na področju bele tehnike v Beneluksu. G.
Sluiter bo še naprej ostal tudi direktor družbe ATAG Europe B.V. in tako skrbel, da bo ta še naprej dosegala

želene rasti poslovnih rezultatov. V upravi Gorenja bo g. Sluiter odgovoren za poslovanje Skupine Gorenje
na trgih Beneluksa, razvoj dopolnilnega programa Gorenja in razvoj prestižne blagovne znamke ATAG.
Ob podpisu pogodbe je g. Philip Sluiter poudaril: »Obe družbi se strateško odlično dopolnjujeta, kar
posledično zagotavlja še boljše bodoče rezultate nove povezave. Veselim se novih skupnih izzivov.«.
Kupnina za nakup družbe ATAG Europe B.V. znaša 130 milijonov evrov. Gorenje bo kupnino poravnalo
delno z dodatnim dolžniškim kapitalom, del kupnine pa bo plačan z odsvojitvijo lastnih delnic v korist
družbe HOME PRODUCTS EUROPE B.V., ki bo po pridobitvi teh delnic postala kvalificirani delničar Gorenja,
d.d. Pogodba določa, da se lastne delnice odsvojijo po ceni, ki predstavlja 6-mesečno povprečje enotnega
tečaja delnice Gorenja, d.d., na Ljubljanski borzi vrednostni papirjev, kar je v skladu s sklepom skupščine
delničarjev z dne 4.7.2005. Uprava ocenjuje, da bo na dan uveljavitve pogodbe v korist družbe HOME
PRODUCTS EUROPE B.V. odsvojenih približno 1.000.000 lastnih delnic. Družba HOME PRODUCTS EUROPE
B.V. se je zavezala, da z delnicami Gorenja, d.d., ne bo razpolagala štiri leta od pridobitve delnic. V istem
obdobju bodo te delnice zastavljene v korist Gorenja, d.d. za morebitna tveganja iz naslova poslovanja
družbe ATAG Europe B.V. pred uveljavitvijo pogodbe. Včeraj sklenjena pogodba stopi v veljavo po
pridobitvi soglasja s strani pristojnega organa za varstvo konkurence, ki ga bo družba pridobila predvidoma
do konca meseca junija.
Nakup družbe ATAG Europe B.V. ne bo imel vpliva na proizvodne delavce Gorenja v Sloveniji, saj je njena
dejavnost razvoj, nabava in prodaja lastnih izdelkov, medtem ko proizvodnjo zagotavlja preko zunanjih
partnerjev.
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