
 
 
 
Tlačová správa 
 
Secop prechádza dôležitým míľnikom - prevzatie spoločnosti ACC Austria 

• Európska Komisia schválila akvizíciu 
• Secop Group sa stáva najväčším nezávislým výrobcom kompresorov v Európe 
• Inovácie a sortiment produktov zabezpečujú rast príležitostí 
• Nová spoločnosť Austria GmbH bude v prevádzke od 7. januára 2014 

 
Flensburg (Nemecko) / Fürstenfeld (Rakúsko), 12. december 2013 – Skupina Secop (predtým 
Danfoss Household Compressors), popredný výrobca hermetických kompresorov pre chladničky a 
mrazničky, prešiel najdôležitejším míľnikom - prevzal spoločnosť ACC Austria GmbH. Overovanie 
z hľadiska právnych predpisov o kontrole fúzií bolo uzatvorené a  Európska komisia udelila regulačné 
schválenie pre akvizíciu hlavných aktív.  Uzavretie sa očakáva do konca tohto roka. Transakciu bude 
financovať spoločnosť Secop z vlastných ako aj z bankových zdrojov. Vďaka tejto akvizícii Secop Group 
plánuje výrazne posilniť svoju pozíciu na trhu. Nová skupina ponúka vedúce výrobné  portfólio produktov, 
inovatívny výskumný a vývojový tím ako aj veľmi moderné výrobné technológie. Dva z významných 
produktov, ktoré to potvrdzujú sú nový kompaktný XV kompresor s  variabilnou rýchlosťou a vysoko 
účinný ACC Delta kompresor.  
 
„S ohľadom na budúcnosť, môžeme byť znovu optimistickí, nakoľko sme v spoločnosti  Secop našli 
dobrého partnera.“ poznamenáva Otto Janisch, budúci generálny riaditeľ  novej spoločnosti Secop 
Austria GmbH. „Fϋrstenfeld bude zastávať významné miesto v skupine.“ Rϋdiger Istel, tak isto budúci 
generálny riaditeľ novej spoločnosti Secop Austria GmbH.  
 
Právny prevod podniku je plánovaný na 31. december 2013, spoločnosť vo Fϋrstenfelde začne 
prevádzku 7. januára 2014. Vzhľadom k platobnej neschopnosti talianskej materskej spoločnosti bolo 
ACC Rakúsko  nútené podať návrh na konkurz na konci roka 2012. 
 
„Secop sa plánuje stať jedným z popredných nezávislých výrobcov hermetických chladiacich 
kompresorov“, hovorí Mogens Søholm, generálny riaditeľ skupiny Secop. „Uskutočnili sme ďalší 
významný krok k tomuto cieľu, a to akvizíciou prevádzky vo Fϋrstenfelde s jej vysoko kvalifikovanými 
pracovníkmi a úspešnou platformou produktov.“ Teraz sme najväčším nezávislým výrobcom 
kompresorov v Európe s vedúcou inovatívnou silou vo svete.  
 
Secop vidí trend v jednej z kľúčových dynamík rastu  vo  výraznom  zvýšení energetickej účinnosti 
chladiacich zariadení  – buď vo vyšších nárokoch regulačných požiadaviek v oblasti  energetickej 
účinnosti, alebo v dôsledku rastúcich cien elektriny. Spoločnosť profituje zo zvyšujúcej sa životnej úrovne 
rôznych segmentov populácie v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré začínajú investovať do štandardných 
domácich spotrebičov.  
 
 
O spoločnosti SECOP  
Spoločnosť Secop (pôvodne Danfoss Household Compressors) je vedúcim výrobcom hermetických 
kompresorov pre chladničky a mrazničky, ľahké komerčné aplikácie a 12-24-48 V DC kompresory pre 
mobilné zariadenia.  
 
Centrála spoločnosti Secop spolu s R&D, Oddelením predaja a podporných oddelení sa nachádzajú vo 
Flensburgu, Nemecko.  
Výrobné zariadenia spoločnosti sa nachádzajú v Číne, na Slovensku a výroba komponentov v Slovinsku.  
Pre viac informácií navštívte : www.secop.com  
 
V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím :  
Maike Stein 
e-mail: m.stein@secop.com 
tel.: +49 461 4941 763 


