PRESSEMEDDELELSE

CERATIZIT S.A. overtager KOMET GROUP GmbH
Ny global aktør inden for skæreværktøj
CERATIZIT S.A., Mamer, Luxembourg (hjemsted) og KOMET GROUP GmbH,
Besigheim, Tyskland, den 13. oktober 2017

CERATIZIT Group, der har hovedkvarter i Mamer, Luxembourg, har givet
meddelelse om erhvervelsen af KOMET Group, der har hovedkvarter i
Besigheim, Tyskland, med virkning fra den 12. oktober 2017.
”De drastiske ændringer i markedet udgør en enorm udfordring for KOMET.
CERATIZIT’s erhvervelse åbner nu nye muligheder for bæredygtig vækst", siger
Dr. Christof Bönsch, CEO for KOMET GROUP. ”Overtagelsen betyder
fremkomsten af en ny global aktør med overlegen teknologiekspertise og bred
markedsadgang", tilføjer Dr. Bönsch. "Dette skridt løfter det tætte og
mangeårige samarbejde mellem de to virksomheder til et nyt niveau," siger en
glad Jacques Lanners, CEO for CERATIZIT Group. "Det åbner op for helt nye
perspektiver både for vores kunder og vores medarbejdere," tilføjer Lanners.
KOMET bliver stærkere
CERATIZIT er engageret i Tyskland som et afgørende omdrejningspunkt for
produktion og innovation. "Medarbejderne kan se frem til en positiv og attraktiv
fremtid, for som privatejet virksomhed ønsker CERATIZIT at udvikle sine
produktionsanlæg på en bæredygtig måde," siger Bönsch. Gennemførelse af
"KOMET 2026”-strategien vil fortsætte som planlagt, hvilket skaber sikkerhed
for arbejdspladserne.
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Konsolideret ekspertise inden for skæreværktøjer
KOMET-brandet vil spille en helt central rolle i CERATIZIT Groups strategi for
skæreværktøjer. I fremtiden vil kunderne få en endnu stærkere partner inden for
alle områder af skæreværktøjsteknologi, fra drejning og fræsning til komplet
bearbejdning af huller. "Synergierne med hensyn til faglig ekspertise inden for
substratudvikling, sintringsteknologi, skæreværktøjsteknologier og coating er
betydelige og repræsenterer en betydelig merværdi for vores kunder", fortæller
Lanners.

Fremme af digitalisering
Digitaliseringens øgede betydning er et kernepunkt for fremtiden for både
CERATIZIT og KOMET. KOMET har skabt sig en fremragende position på dette
område med virksomhedens "Digital Productivity Solutions" og vil spille en vigtig
rolle inden for CERATIZIT Group i forbindelse med udviklingen af innovative
produkter på Industri 4.0-området. Ud over at tilbyde digitale løsninger har
KOMET

omstillet

sig

til

to

yderligere

forretningsområder,

"produktivitetskomponenter" og "tilpassede produktivitetsløsninger", der sigter
mod at forsyne kunderne med præcis de værktøjer, de har brug for til at øge
produktiviteten.
En specialist, der tilbyder løsninger over hele skalaen
CERATIZIT og KOMET vil sammen blive en af de 5 ledende globale aktører på
det internationale marked for skæreværktøj. De mere end 8.000 medarbejdere
fordelt på 34 produktionssteder verden over vil fremstille produkter tæt på
kunderne. Produktporteføljen er nyskabende og dækker alle væsentlige
teknologier inden for skæreværktøj.
Vellykket vækststrategi
Erhvervelsen markerer den fortsatte implementering af CERATIZIT Groups
succesfulde vækststrategi, som har gjort det muligt at fordoble omsætningen i
løbet af de seneste ti år og samtidig styrke virksomhedens position på centrale
markeder. De positive synergier, der skabes af de komplementære produkt- og
kundeporteføljer i de to virksomheder, vil skabe nye vækstmuligheder på
mellemlang sigt.
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KOMET GROUP
KOMET GROUP er en førsteklasses leverandør af et fuldt sortiment af
højpræcisionsværktøjer og har været førende inden for innovation på
dette felt i næsten 100 år. Koncernen, der har hjemsted i Besigheim, og
har haft omfattende internationale succes, betragtes ikke blot som
værktøjsproducent, men også som leverandør af innovative ideer, der
udvikler, producerer og sælger kundefokuserede løsninger og produkter.
KOMET GROUP beskæftiger 1,500 ansatte og er repræsenteret i over
50 lande gennem sine 22 datterselskaber.

CERATIZIT – passion og pionerånd for karbider
I over 95 år har CERATIZIT har været pioner inden for udvikling af
produkter af særlig hårde materialer til skæreværktøj og slidbeskyttelse.
Den privatejede virksomhed med base i Mamer, Luxembourg, udvikler og
fremstiller højt specialiseret karbidskæreværktøjer, indsatser og stænger
lavet af hårde materialer samt sliddele. CERATIZIT Group er
markedsleder inden for flere applikationsområder for sliddele og har haft
succes med at udvikle nye typer karbid-, sintrede og keramiske kvaliteter,
der blandt andet anvendes inden for træ- og stenbearbejdningsbranchen.
Med over 6.000 medarbejdere fordelt på 27 produktionssteder samt et
salgsnetværk med over 60 filialer er CERATIZIT en global aktør i
karbidbranchen. Som førende inden for materialeteknologi investerer
CERATIZIT til stadighed i forskning og udvikling og er indehaver af mere
end 600 patenter. Innovative karbidløsninger fra CERATIZIT benyttes
inden for maskinteknik og værktøjsfremstilling samt mange andre
brancher, herunder i automobil-, luftfarts-, olie- og medikosektorerne.
Den internationalt aktive CERATIZIT Group forener de fire
kompetencebrands: skæreløsninger fra CERATIZIT, hårdtmetalløsninger
fra
CERATIZIT,
værktøjsløsninger
fra
CERATIZIT
og
værktøjsfremstillingsløsninger fra CERATIZIT. Karbideksperten omfatter
datterselskaberne WNT og CB-CERATIZIT samt værktøjsproducenterne
Günther Wirth, PROMAX Tools, Klenk, Cobra Carbide India, Becker
Diamantwerkzeuge og Best Carbide Cutting Tools.
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