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CERATIZIT S.A. köper KOMET GROUP GmbH
Ny global aktör inom skärverktyg
CERATIZIT S.A., Mamer, Luxemburg (huvudkontor) och KOMET GROUP
GmbH, Besigheim, Tyskland, 13 oktober 2017

CERATIZIT Group, med huvudkontor i Mamer, Luxemburg, meddelade att
man köper KOMET GROUP med huvudkontor i Besigheim, Tyskland, med
verkan från den 12 oktober 2017.
”Omvälvande förändringar i marknadsmiljön medför mycket stora utmaningar
för KOMET. Förvärvet av CERATIZIT öppnar nu nya möjligheter för hållbar
tillväxt”, säger Christof Bönsch, VD för KOMET GROUP. ”I och med
övertagandet skapas en ny global aktör med överlägsen teknikkompetens och
bred tillgång till marknaden”, säger Bönsch. ”Den här transaktionen lyfter det
nära och långvariga partnerskapet mellan de två företagen till en ny nivå”, säger
en nöjd Jacques Lanners, VD för CERATIZIT Group. ”Det öppnar för helt nya
möjligheter både för våra kunder och våra anställda”, säger Lanners.
KOMET blir starkare
CERATIZIT har Tyskland som en viktig knutpunkt för produktion och innovation.
”Medarbetarna kan se fram emot en positiv och attraktiv framtid eftersom
CERATIZIT, som privatägt företag, vill utveckla sina anläggningar på ett hållbart
sätt”, säger Bönsch. Införandet av strategin ”KOMET 2026” kommer att fortsätta
som planerat, vilket innebär att jobben blir kvar.
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Konsoliderad expertis inom skärverktyg
Varumärket KOMET kommer att spela en avgörande roll för CERATIZIT Groups
skärverktygsstrategi. I framtiden kommer kunderna ha en ännu starkare partner
på alla områden inom skärverktygsteknik, från svarvning och fräsning till
komplett bearbetning av hål. ”Synergieffekterna när det gäller teknisk expertis
inom substratutveckling, sintringsteknik, skärverktygsteknik och beläggning är
stora och utgör ett betydande mervärde för våra kunder, säger Lanners.

Främja digitaliseringen
Digitaliseringens växande betydelse är en nyckelfråga inför framtiden för både
CERATIZIT och KOMET. KOMET har skaffat sig ett utmärkt läge på det här
området med sina ”digitala produktivitetslösningar” och kommer att spela en
viktig roll inom CERATIZIT Group när det gäller att utveckla innovativa
produkter på Industry 4.0-området. Utöver att erbjuda digitala lösningar har
KOMET

ytterligare

två

affärsområden,

”Productivity

Components”

och

”Engineered Productivity Solutions”, som syftar till att förse kunderna med exakt
de verktyg de behöver för att öka sin produktivitet.

En specialist som erbjuder ett fullständigt utbud av lösningar
CERATIZIT och KOMET blir tillsammans en av de 5 ledande globala aktörerna
på den internationella skärverktygsmarknaden. Företagens mer än 8 000
anställda vid 34 produktionsanläggningar runt om i världen kommer att tillverka
produkter nära kunderna. Produktportföljen är banbrytande och omfattar alla
viktiga skärverktygstekniker.

Framgångsrik tillväxtstrategi
Förvärvet är ett led i implementeringen av CERATIZIT Groups framgångsrika
tillväxtstrategi, som har gjort det möjligt för företaget att fördubbla försäljningen
under de senaste tio åren samtidigt som man stärkt sin position på
kärnmarknaderna. De positiva synergier som genereras av de båda företagens
kompletterande produkt- och kundportföljer skapar nya tillväxtmöjligheter på
medellång sikt.
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KOMET GROUP
KOMET GROUP är en fullsortimentsleverantör i premiumsegmentet när
det gäller högprecisionsverktyg och har varit en av innovationsledarna på
det här området i nästan 100 år. Den internationellt framgångsrika
koncernen, med huvudkontor i Besigheim, betraktas inte bara som en
verktygstillverkare, utan är också en leverantör av innovativa idéer, som
utvecklar, tillverkar och säljer kundfokuserade lösningar och
premiumprodukter. KOMET GROUP har idag 1 500 anställda och är
representerad i cirka 50 länder genom sina 22 dotterbolag.

CERATIZIT – passion och pionjärsanda inom karbid
I drygt 95 år har CERATIZIT varit en pionjär när det gäller att utveckla
produkter i mycket hårda material för skärverktyg och slitageskydd. Det
privatägda företaget, som är baserat i Mamer, Luxemburg, utvecklar och
tillverkar högspecialiserade karbidskärverktyg, skär och stavar gjorda av
hårda material samt slitagedelar. CERATIZIT Group är marknadsledande
inom flera tillämpningsområden för slitagedelar och utvecklar
framgångsrikt nya typer av karbid, kermet och keramiska sorter som
används inom exempelvis trä- och stenbearbetningsindustrin.
Med drygt 6 000 anställda på 27 produktionsanläggningar och ett
försäljningsnätverk med drygt 60 lokalkontor är CERATIZIT en global
aktör inom karbidindustrin. Som ledande inom materialteknik investerar
CERATIZIT kontinuerligt i forskning och utveckling och har drygt 600
patent. Innovativa karbidlösningar från CERATIZIT används inom
verkstadsindustrin och vid verktygskonstruktion samt inom många andra
branscher, däribland fordons-, flyg-, olje- och medicinsektorerna.
Internationellt verksamma CERATIZIT Group förenar de fyra
kompetensvarumärkena Cutting Solutions by CERATIZIT, Hard Material
Solutions by CERATIZIT, Tool Solutions by CERATIZIT och Toolmaker
Solutions by CERATIZIT. Karbidexpertföretaget omfattar även
dotterbolagen WNT och CB-CERATIZIT, samt verktygstillverkarna
Günther Wirth, PROMAX Tools, Klenk, Cobra Carbide India, Becker
Diamantwerkzeuge och Best Carbide Cutting Tools.
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