Změny na trhu distribuce stavebnin – Raab Karcher a Platforma
mění majitele
Praha, 30. října 2015 – Skupina Saint-Gobain prodala divizi distribuce stavebnin. Obchody
Raab Karcher a Platforma v České republice získala společnost IN group, která je
provozovatelem sítě stavebnin Stavmat. Lídr slovenského trhu a výrazný hráč na českém trhu
získal kromě obchodů v České republice také obchody v Maďarsku.
Celkem 50 poboček prodejen Raab Karcher v České republice a 30 poboček v Maďarsku spolu
s třemi českými a dvěma maďarskými prodejnami Platforma získala IN group za nezveřejněnou cenu.
Převzetí prodejen je očekávané k 1. lednu 2016.
„Přehodnotili jsme naši strategii a budoucnost působení na trhu distribuce stavebních materiálů
v České republice. Se zájemci jsme vedli dlouhá jednání, ze kterých vyšel Stavmat jako nejlepší
partner pro prodej divize stavebnin. Saint-Gobain se v České republice nyní intenzivněji zaměří na
sektor inovativních materiálů a udržitelného bydlení,“ říká k prodeji Jakub Benda, tiskový mluvčí
společnosti Saint-Gobain v České republice a na Slovensku. Saint-Gobain, jeden
z nejvýznamnějších výrobců stavebnin, bude nadále do prodejen Raab Karcher a Platforma dodávat
své výrobky a z pohledu zákazníků tak nedojde ke změně v dostupnosti výrobků, na které jsou zvyklí.
„Jsme rádi, že jsme se dohodli na akvizici, která je z našeho pohledu logickým vyústěním dvacetileté
strategie budování prodejní sítě. Saint-Gobain je jedním z našich největších a nejlepších obchodních
partnerů a já věřím, že to tak i zůstane. Čeká nás samozřejmě období sbližování firemních kultur, při
kterém se budeme jeden od druhého učit. Chtěl bych, aby se na konci tohoto procesu, který by neměl
trvat déle než rok, etabloval subjekt se společným názvem Stavmat,“ komentuje transakci Pavol
Kollár, předseda představenstva společnosti Stavmat.
„Naši divizi stavebnin prodáváme jedné z největších společností se stavebninami, které na českém
trhu působí. Stavmat převezme kompletní síť poboček v České republice i v Maďarsku“ upřesňuje
Jakub Benda, tiskový mluvčí společnosti Saint-Gobain v České republice a na Slovensku.
Obě strany se dohodly, že k transakci nebudou zveřejňovat žádné další detaily.
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O společnosti Raab Karcher stavebniny
Firmu Raab Karcher založili před více než sto padesáti lety, v roce 1848, v německém Falcku
společníci Carl Raab a Carl Heinrich Karcher. Původní obchod s uhlím později rozšířily další produkty
jako dřevo, stavební hmoty, topné oleje, chemické výrobky a další. Od roku 1998 firma působila v
rámci obchodní společnosti Stinnes AG, součásti koncernu VEBA.
1.1.2000 se stala novým majitelem skupiny Raab Karcher francouzská společnost Saint–Gobain,
která působí na celosvětovém trhu skla, konstrukčních a ušlechtilých materiálů.

O společnosti Platforma – vše pro řemeslníky
První pobočka byla otevřena roku 1998 v Nanterre v Paříži. Od roku 2001 rozšířila PLATFORMA svou
působnost i za hranice Francie do Polska, Maďarska, Španělska, Velké Británie, Brazílie, Německa,
Itálie a Kuvajtu. K dnešnímu dni působí celosvětově 78 poboček.
V České republice otevřela Platforma v září 2015 svou v pořadí již třetí pobočku. V současnosti se dvě
nacházejí v Praze a jedna v Ostravě.

O společnosti Saint-Gobain
V České republice působí skupina Saint-Gobain již od roku 1992. Aktuálně do ní patří 7 společností,
spravujících 14 výrobních závodů, 11 značek a více než 4 tisíce zaměstnanců. Její roční obrat
přesahuje 16 mld. Kč.
Společnost Saint-Gobain staví na svých zkušenostech a inovativních schopnostech. Je světovou
špičkou v oblasti habitatu i na stavebním trhu, dále navrhuje, vyrábí a distribuuje vysoce funkční
a stavební materiály. Poskytuje inovativní řešení na otázky růstu, energetické účinnosti a ochrany
životního prostředí. V roce 2014 dosáhla obratu 41 mld. EUR, působí v 64 zemích a má téměř
190 000 zaměstnanců.
Pro více informací o Saint-Gobain navštivte www.saint-gobain.com a Twitter účet @saintgobain.
Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Benda
Marketing and Communications
Saint-Gobain
Czech Republic and Slovakia
---------------------------------Mobil 724 738 135
E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com
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