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Holdingová spoločnost Aurelius a. s. so sídlom v Mníchove nadobudla Danfoss Household Compressors 

od dánskej spoločnosti Danfoss Group. Zmluva o prevzatí Danfoss Household Compressors bola 

podpísaná v júli 2010 a týmto  sa teraz rozhodovacie obchodné konanie  uzavrelo. Spoločnost bude riadit 

jeho obchody pod novým menom Secop od 29. novembra. 

 

Zmluva o kúpe Danfoss Household Compressors sa podpísala v júli tohto roku medzi spoločnostou Aurelius a. s. 

a Danfoss group.  Výsledné prevzatie bolo predmetom schválenia rôznych orgánov pre hospodársku súťaž,  

ktorí vyslovili svoj súhlas a obchod mohol byť oficiálne uzavretý. 

 

V súvislosti so zmenou majiteľa dôjde aj k zmene názvu Danfoss Household Compressors , ktoré sa zmení na 

Secop 29. novembra 2010. Secop zostane nadalej blízkym, dlhodobým partnerom spoločnosti Danfoss group, 

ktorá bude aj naďalej predávat väčšinu výrobkov a riesení cez Danfoss group a jej  obchodné spoločnosti- najmä 

v rámci obchodného trhového  segmentu. 

 

 ”S viac ako 50 ročnými skúsenosťami v technológii kompresorov a vysoko angažovanými zamestnancami sa 

zameriame na rozvoj a aplikovanie progresívnej technólogie kompresorov, ktorými dosiahneme optimálnu  

výkonnosť pokrokových výrobkoch a  obchodné príležitosti na celom svete”- hovorí Mogens Søholm, generalny 

riaditel Danfoss Household Compressors. Vo firme Aurelius- ako našom novom akcionárovi  sme našli vhodného 

partnera, ktorý nás bude podporovať v dalšom vývoji a rozširovaní naších obchodných aktivít. 

 

Po tomto tlačovom vyhlásení predstaví Danfoss Household Compressors úplne celkom nové firemné označenie 

a logo vychádzajúc z jeho bohatej histórie a vízie novej budúcnosti. 

Zverejnenie bude nasledovať v novembri 2010, potom co sa záležitosť odprezentuje všetkým zamestnancom v 

pobočkách v Čine, Slovinsku, Slovensku a Nemecku formou separatného vyhlásenia. 
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O spoločnosti Danfoss Household Compressors 
Danfoss Household Compressors patrí ku kľúčovým výrobcom kompresorov a je známa svojím ťažením v oblasti 
technológií, energeticky úspornými a nízkohlukovými riešeniami. Naše oddelenie výroby aplikácií, testovacie 
zariadenia, laboratóriá, oddelenie výskumu a vývoja a všeobecné znalosti o chladení nemajú konkurenciu. 
Služby a technická podpora sú pre nás prioritou a vďaka  výrobným závodom v Európe a Číne, predajnými a 
servisnými strediskami po celom svete sme vždy k dispozícií zákaznikom a pripravení reagovať okamžite na ich 
požiadavky .  Viac ako päťdesiatročné skúsenosti v oblasti kompresorových technológií nás naučili, čo potrebujú 
naši zákazníci a ich obchodní partneri.  
Viac informácií na  
www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/DanfossCompressors  
 
Informácie pre médiá 
 
Mogens Søholm, výkonný riaditeľ, Danfoss Household Compressors 
Telefón: +49 461 4941 500    
 
 
 
O spoločnosti Aurelius 
AURELIUS je priemyselný holding, ktorý sa v dlhodobom horizonte venuje investíciam do akvizícií spoločností s 
rozvojovým potenciálom. Spoločnosť AURELIUS má dlhoročné investičné a manažérske skúsenosti v rôznych 
priemyselných oblastiach. Aplikovaním manažérskych kapacít a prostriedkov na investície do inovatívnych 
produktov, distribúcie a výskumu spoločnosť AURELIUS neustále podnikateľsky posúva vpred firmy vo svojom 
portóliu. Spoločnosť pôsobí v Európe a má pobočky v Mníchove a v Londýne a podnikateľské spoločnosti v 
Nemecku,  Anglicku, vo Francúzsku, Írsku, Poľsku, Holandsku a vo Švajčiarsku.  
Akcie spoločnosti AURESLIUS sa obchodujú na frankfurtskej burze (ISIN: DE000A0JK2A8). Viac informácii na 
www.aureliusinvest.com 
 
Kontakt pre médiá 
 
Anke Banaschewski, AURELIUS AG 

Telefón: + 49 89 544799-0 Fax: + 49 89 544799-55 E-Mail: Investor@aureliusinvest.de    
 
 


