Würth Elektropreču vairumtirdzniecības grupa uzsāk darbu Spānijas
elektropreču vairumtirdzniecības tirgū, nopērkot Grupo Electro Stocks
S.L.U.
Künzelsau, 2019. gada 7. jūnijs. Würth Elektropreču vairumtirdzniecības
grupa parakstījusi vienošanos par Grupo Electro Stocks S.L.U. (GES), viena
no vadošajiem spāņu elektropreču vairumtirdzniecības uzņēmumiem,
iegādi, izmantojot Apax Partners līdzekļus. GES galvenais birojs atrodas
Barselonā. Tā kā uzņēmumam ir 69 tirdzniecības vietas, tas sniedz
pakalpojumus klientiem teju visā valsts teritorijā, tostarp Baleāru salās
un Kanāriju salās. Ierosinātais darījums vēl jāapstiprina konkurences
padomei.
Augsti vērtējot vietējo uzņēmējdarbību, Würth Elektropreču
vairumtirdzniecības grupu veido reģionāla un nacionāla līmeņa
uzņēmumi. Katra uzņēmuma individualitāti pierāda tas, ka katrs no tiem
darbojas ar savu zīmolu. Uzņēmumi gūst labumu no iespējas izmantot
centralizētus resursus un apvienoties. Ulrich Liedtke, Würth
Elektropreču vairumtirdzniecības viceprezidents, kas ir atbildīgs par
uzņēmējdarbību septiņās Eiropas valstīs, saka: “Līdz ar to nav paredzēts
mainīt veidu, kādā GES strādā savā tirgū. Mēs ar prieku turpinām strādāt
virzienā, kas noteikts izaugsmes stratēģijā, kuru veiksmīgi izstrādājusi un
ieviesusi GES vadības komanda un Apex Partners. Tādēļ īpaši pateicīgi
esam par to, ka GES vadības komanda, kuru vada uzņēmuma
ģenerāldirektors Ricard Vilella, izvēlējusies turpināt darbu savos amatos.
Mēs ar nepacietību gaidām, kad varēsim uzņemt visu GES komandu
Würth grupas ģimenē, tiklīdz būs saņemts apstiprinājums no
konkurences padomes.
Grupo Electro Stocks S.L.U. aktīvi izplata elektromateriālus,
automatizācijas produktus, klimata kontroles un santehnikas materiālus.
Uzņēmums dibināts Barselonā 1981. gadā. Kopš tā laika tas kļuvis par
savas nozares līderi. Šobrīd uzņēmums joprojām aktīvi darbojas visā
Spānijas teritorijā, izmantojot trīs tirdzniecības zīmolus – Electro-Stocks,
Kilovatio un Fluid-Stocks. Vairāk nekā 900 darbinieku katru dienu apkalpo
klientus 69 tirdzniecības vietās, kas atrodas 30 valsts provincēs, šādi
nosedzot 80% tirgus.
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Würth Elektropreču vairumtirdzniecības grupa (Würth grupas atzars) ir
vadošais elektropreču vairumtirgotājs, kas galvenokārt darbojas Eiropas
kontinentālajā daļā. 2018. gadā elektropreču vairumtirdzniecības atzars
ziņoja par aptuveni 1,7 miljardus eiro lielu apgrozījumu, kas bija par 13%
vairāk nekā iepriekšējā gadā .Tirdzniecības apjoms veido vairāk nekā 12%
no visas Würth grupas tirdzniecības.
Par Würth grupu
Würth grupa ir vispasaules uzņēmējdarbības līderis stiprinājumu un
montāžas materiālu tirdzniecībā. Šobrīd grupu veido vairāk nekā 400
uzņēmumi vairāk nekā 80 valstīs, nodrošinot darba vietas vairāk nekā
77 000 cilvēku. Aptuveni 33 000 no šiem darbiniekiem ir tirdzniecības
pārstāvji.
Würth zīmola tirdzniecībā un ražošanā ietilpst vairāk nekā 125 000
produktu: skrūves, skrūvju piederumi, enkurnaglas, kā arī instrumenti,
tehniskās ķimikālijas un darba aizsardzības materiāli. Würth grupas
saistītie uzņēmumi, kas strādā ar pamata uzņēmējdarbību saistītās
jomās, papildina preču klāstu, piedāvājot produktus būvniecības
veikaliem, kā arī elektromateriālus, elektropreces, instrumentus un
finanšu pakalpojumus. Šie uzņēmumi veido vairāk nekā 40% Würth
grupas tirdzniecības apjoma.

