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suki group achiziționează VT Fastware (VTF)
suki group (suki.international, Facido, DBM.S) achiziționează grupul francez VT Fastware
(Vynex, Tréfilaction, FTV-Asia).
Ambele, suki group și VTF, sunt active în distribuția de produse DIY (feronerie într-un context mai
larg, unelte de mână, autoadezive și alte elemente esențiale pentru bricolaj). Cele două grupuri
împărtășesc valori și viziuni comune asupra provocărilor și oportunităților viitoare de pe piețele
lor.
Sebastian Laus, CEO al suki group: „Sunt bucuros să salut VTF în suki group, aflat în creștere.
Achiziția VTF este o oportunitate unică pentru viitorul celor două grupuri. Împreună, vom fi chiar
mai capabili să ne deservim clienții din diferite regiuni și canale de vânzare.”
Hervé Hacot, CEO al VTF: „Piața de bricolaj devine din ce în ce mai globală și din ce în ce mai
complexă, cu noi competențe care trebuie dezvoltate pentru a răspunde cerințelor tot mai mari.
Cu suki group am găsit partenerul ideal și complet complementar în Europa, din punct de vedere
geografic și din punct de vedere al gamei de produse, având ca punct comun feroneria. În toate
celelalte game, vom putea profita de abilitățile noastre individuale.”
Mai presus de toate, suki group susține puternic proiectul de relocare industrială inițiat de Vynex
și acesta ar trebui să devină un accelerator major pentru grup. Sebastian Laus: „Suntem încântați
să devenim prin inițiativa VTF producători de șuruburi pentru lemn, de înaltă calitate, „made in
Europe””.
Pentru Vynex, aceasta este o oportunitate majoră de a-și consolida și mai mult marca ROCKET®,
principala marcă de șuruburi tehnice pentru lemn, pentru industria construcțiilor și renovării din
Franța. Această perspectivă de dezvoltare a vânzărilor internaționale va contribui la consolidarea
planului de relocare industrială în Franța și, în consecință, la creșterea volumelor produse în
Ardenne prin creștere. Hervé Hacot: „Împreună, suntem dornici să distribuim ROCKET® prin
structurile și filialele suki la nivel european.”
În plus, unitățile de afaceri ale suki group, Facido (furnizor multicanal pentru mulți producători
inovatori de bricolaj de decorațiuni, podele și game sanitare), precum și DBM.S (organizație de
merchandising în multe țări europene) vor oferi și mai multe sinergii și oportunități.
În cele din urmă, centrele de ambalare ale VTF din China și Vietnam își vor oferi, desigur, serviciile
catre suki group; mai general, o partajare a furnizorilor în Asia va permite îmbunătățirea
managementului lanțului de aprovizionare al ambelor grupuri.
Din motive evidente de complementaritate, toate activitățile și locatiile existente ale VTF și
grupului suki vor fi păstrate; nu se prevede reducerea sau contracția activităților. suki group și
VTF doresc să-și consolideze resursele de dezvoltare și inovare. „Gruparea companiilor noastre
ne va permite să ne unim și să ne extindem eforturile în marketing și achiziții.” spune Sebastian
Laus.
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Echipa de management a VTF va rămâne în vigoare în întregime și va lucra împreună cu consiliul
de administrație al suki group; Hervé Hacot va rămâne CEO al Vynex și Tréfilaction, Sebastian
Laus este CEO al suki group extins. https://group.suki.com/en
Despre grupul VT Fastware (VTF)
VTF are sediul în Thelonne, în nord-estul Franței, la sediul Vynex fondat cu mai bine de 100 de
ani în urmă. Tréfilaction are sediul lângă Nîmes, în sudul Franței; grupul VTF are o organizație
comercială, centre de ambalare și spații logistice în Asia (China și Vietnam).
Cu o echipă de 300 de oameni (Franța + Asia), VTF are o cifră de afaceri de 85 de milioane Euro,
în principal în Franța. VTF este principalul furnizor francez de soluții de produse, prezentare de
mărfuri, precum și servicii de logistică, pentru magazine de bricolaj, supermarketuri și magazine
profesionale de feronerie (comercianții cu adresare catre profesionisti si meșteri). VTF distribuie
propriile mărci și gestionează mărci private pentru unii dintre clienții săi; Vynex deține ROCKET®,
principala marcă de șuruburi tehnice pentru industria construcțiilor și renovării din Franța.
Vynex înființează în prezent o fabrică industrială în Ardenne pentru a reloca parțial producția de
șuruburi pentru lemn (ROCKET®) în Franța. Acest proiect beneficiază de sprijin financiar din
partea statului francez și a regiunii Grand Est francez.
VTF este deținută de la sfârșitul anului 2017 de către echipa sa de management.
Despre suki group
De peste 70 de ani, suki group este unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de soluții de
produse, prezentare de mărfuri, precum și logistică și servicii, pentru diverse forme de comerț
european.
Accentul este pus pe sectoarele de îmbunătățire a locuinței și meșteșugari. Birourile de vânzări
internaționale garantează cel mai înalt nivel de servicii în peste 40 de țări. suki group are peste
650 de angajați și generează o cifră de afaceri de peste 200 de milioane Euro.
Modelul de afaceri se bazează pe trei piloni: suki oferă soluții de sortiment pentru feronerie,
unelte de mână și produse autoadezive pentru bricolaj și îmbunătățirea locuinței, precum și
retailerilor specialiști. Facido este specialist în logistică comercială pentru furnizori inovatori, atât
pentru afacerile lor online, cât și pentru comerțul staționar. DBM.S oferă servicii POS și de
merchandising pentru suki group și mulți alți parteneri din întreaga Europă.
Modelul de afacere este modular, flexibil și capabil să se adapteze tuturor nevoilor clienților.
Acest lucru asigură soluții individuale, personalizate. Portofoliul de mărci variază de la mărci
proprii, suki, fix-o-moll și MagnoDur, până la mărci de producători integrate, precum și mărci
proprii ale retailerilor.
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suki group este membru al grupului industrial diversificat de companii Serafin, a cărui filozofie de
familie cu tradiție antreprenorială datează de mai bine de 150 de ani. www.serafin-gruppe.de/en.
Serafin generează prin această nouă achiziție o cifră de afaceri anuală de aproximativ 1 miliard
de Euro cu 4.500 de angajați. Serafin este un acționar pe termen lung, fără investitori externi și,
prin urmare, fără „presiune pe piață” și fără obiectiv de a-și vinde activele.
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