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Industrijski holding AURELIUS, s sedežem v Münchnu, Nemčija, je od koncerna Danfoss iz Danske, 

prevzel podjetje Danfoss Household Compressors. Sporazum o prevzemu podjetja Danfoss Household 

Compressors je bil podpisan julija 2010 in posel je sedaj tudi zaključen. Podjetje bo od 29. novembra 

dalje nadaljevalo poslovanje pod novim imenom Secop.  

 

Sporazum o prevzemu podjetja Danfoss Household Compressors je bil podpisan julija letos med koncernoma 

AURELIUS AG in Danfoss. Končni prevzem je bil predmet različnih mednarodnih organov za varstvo konkurence. 

Vsi so podali svoje pozitivno mnenje in posel je sedaj tudi uradno sklenjen.  

 

Ime Danfoss Household Compressors se bo zaradi novega lastništva preimenovalo v novo ime Secop in bo 

veljalo od 29. novembra 2010 dalje. Secop bo pod novim lastnikom še naprej ostal tesen, dolgoročni partner 

skupine Danfoss. Tudi v nadaljevanju bo večino svojih izdelkov in tehnoloških rešitev prodajal preko prodajne 

mreže skupine Danfoss – večinoma za tržišče lahkih komercialnih kompresorjev. 

 

“Na podlagi 50 letnih izkušenj v kompresorski tehnologiji in visoko predanih zaposlenih se bomo  usmerili v 

razvoj in se posvetili naprednim tehnologijam za doseganje visokih standardov in učinkovitosti vodilnih  

izdelkov in podjetij po celem svetu” pravi Mogens Søholm, generalni  direktor Danfoss Household Compressors. 

“AURELIUS, naš novi družbenik, je dober partner, ki nas bo podpiral v nadaljnjem razvoju in pospešeni rasti.” 

  

V nadaljevanju bo Danfoss Household Compressors celovito predstavili novo blagovno znamko in vizualno 

podobo, zgrajeno na njegovi bogati dediščini in viziji prihodnosti, kar bo objavljeno v novembru 2010. Pred 

javno objavo bosta nova blagovna znamka in vizualna podoba predstavljena zaposlenim na vseh lokacijah v 

Nemčiji, na Kitajskem, na Slovaškem in v Sloveniji. Po teh dogodkih bo pripravljena tudi objava za javnost. 
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O podjetju Danfoss Household Compressors 
Danfoss Household Compressors je eden vodilnih proizvajalcev kompresorjev, znanih po svoji napredni 
tehnologiji, energetski varčnosti in tihem delovanju. 
Naša oddeleka za inženiring naprav in za testiranje, naši laboratoriji, oddelek za razvoj in raziskave in naše 
vsestransko razumevanje hlajenja so vrhunski. Veliko pozornost posvečamo storitvam in tehnični podpori. S 
proizvodnimi obrati v Evropi in na Kitajskem ter s prodajnimi in storitvenimi podjetji po vsem svetu smo vedno 
pri roki in pripravljeni, da se takoj odzovemo. V več kot 50 letih izkušenj na področju tehnologije kompresorjev 
smo spoznali, kaj potrebujejo naši kupci – in njihovi kupci. Več informacij najdete na spletni strani 
www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/DanfossCompressors 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na izjavo za javnost, naslovite na: 
 
Mogens Søholm, glavni direktor, Danfoss Household Compressors 
Telefon: +49 461 4941 500 
 
 
O podjetju Aurelius AG 
AURELIUS AG je industrijski holding, katerega dolgoročni investicijski cilj je prevzem podjetij z velikim razvojnim 
potencialom. AURELIUS ima dolgoletne izkušnje z investicijami in vodenjem več podjetij z različnimi 
dejavnostmi. S svojimi vodstvenimi sposobnostmi in s potrebnimi sredstvi za vlaganje v inovativne izdelke, 
distribucijo in raziskave AURELIUS nepretrgoma razvija podjetja v svoji lasti. AURELIUS ima sedež v Münchnu in v 
Londonu ter podjetja v Nemčiji, Angliji, Franciji, na Irskem, Poljskem, Nizozemskem in v Švici, tako da deluje po 
vsej Evropi. Z delnicami AURELIUS AG trgujejo na odprtem trgu borze v Frankfurtu (ISIN: DE000A0JK2AB). Več 
informacij najdete na spletni strani www.aureliusinvest.com 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na izjavo za javnost, naslovite na: 
 
ga. Anke Banaschewski, AURELIUS AG 
Telefon: +49 89 544799-0 
Telefaks: +49 89 544 799-55 
e-mail: Investor@aureliusinvest.de 
 
 


