
 
 
 
Sporočilo za javnost 
 
Secop je dosegel pomemben mejnik s prevzemom podjetja ACC Austria 
 

• Prevzem je potrdila Evropska komisija 
• Skupina Secop je tako postala največji neodvisni izdelovalec kompresorjev v Evropi 
• Vodstvo, zavezano k inovacijam ter široka paleta izdelkov omogočata številne možnosti za 

rast 
• Novo podjetje Austria GmbH bo pričelo z obratovanjem 7. januarja 2014 

 
Flensburg (Nemčija) / Fürstenfeld (Avstrija), 12. 12. 2013 – Skupina Secop (nekdanji Danfoss 
kompresorji za gospodinjske aparate), vodilni proizvajalec za hermetične kompresorje za hladilnike in 
zamrzovalnike, je dosegla velik mejnik s tem, ko je prevzela podjetje ACC Austria GmbH. Preiskava v 
zvezi z zakonodajo na področju kontrole združitve je tako zaključena in dovoljenje za prevzem glavnih 
sredstev s strani Evropske komisije je bilo izdano. Zaključek se pričakuje nekje proti koncu leta. 
Transakcijo bo financiral Secop iz lastnih in bančnih sredstev. S tem prevzemom skupina Secop načrtuje 
precejšnjo utrditev svoje tržne vloge. Nova skupina ponuja portfelj z vodilnimi tehnološkimi izdelki, 
inovativno raziskovalno in razvojno moštvo kakor tudi visoko razvito proizvodno tehnologijo. Dva najbolj 
napredna in izstopajoča izdelka, ki prej našteto samo še dodatno potrjujeta, sta tako novi kompaktni 
kompresor XV z variabilno hitrostjo, ki ga je razvil sam Secop ter zelo učinkovit Delta kompresor, ki ga je 
razvil ACC. 
 
„Glede prihodnosti smo zopet lahko optimistični, ker smo uspeli najti dobrega partnerja v Secop-u”,je 
izjavil Otto Janisch, bodoči direktor novega podjetja Secop Austria GmbH . “Fürstenfeld bo še naprej ostal 
pomemben kraj za skupino,” je dodal Rüdiger Istel, prav tako bodoči direktor novega Secop Austria 
GmbH. 
  
Uraden prenos poslovanja se pričakuje za 31.12. 2013, medtem ko se bo poslovanje v Fürstenfeld-u 
pričelo 7. 1. 2014. Zaradi razglasitve plačilne nesposobnosti italijanske matične družbe je enak postopek 
moral razglasiti tudi nekdanji ACC Austria, in sicer ob koncu leta 2012. 
 
„Secop načrtuje,da bo postal vodilni proizvajalec kompresorjev za hermetično zamrzovanje”, je razložil 
Mogens Søholm, CEO Secop.“ Tako smo naredili naslednji pomemben strateški korak k temu, in sicer s 
pridobitvijo proizvodnega obrata v Fürstenfeld-u in njegovih visoko usposobljenih delavcev ter seveda 
njegovih uspešnih proizvodov. Skupaj smo tako največji neodvisni proizvajalec kompresorjev v Evropi z 
vodilno tehnologijo na svetu. ” 
 
Secop vidi trend v bistvenem zviševanju energijske učinkovitosti v zamrzovalnih napravah kot enemu 
izmed temeljev rasti – in sicer ali zaradi zvišanja povpraševanja glede na obstoječe zahteve glede 
energijske učinkovitosti ali zaradi rastočih stroškov elektrike. Podjetje ima tudi korist od dviganja 
standarda velikega števila ljudi v razvijajočih se državah, ki počasi pričenjajo z nakupovanjem 
gospodinjskih aparatov v čedalje večjem številu.  
 
O podjetju Secop 
Secop(nekdanji Danfoss kompresorji za gospodinjske aparate) je vodilni proizvajalec hermetičnih 
kompresorjev za hladilnike in zmrzovalnike, lahkih komercialnih aplikacij ter 12-24-48 enosmernih 
kompresorjev za mobilne aplikacije. 
 
Uprava z oddelkom za razvoj in raziskave, prodajnim oddelkom ter oddelkom za podporne dejavnosti se 
nahaja v Flensburgu v Nemčiji.Proizvodne obrate ima na Kitajskem in Slovaškem, obrat za izdelavo 
komponent se nahaja v Sloveniji.   
Za več informacij, prosimo, obiščite: www.secop.com. 
 
Če imate kakršna koli dodatna vprašanja, se, prosimo, obrnite na spodnji naslov: 
Maike Stein 
E-mail: m.stein@secop.com 
Phone: +49 461 4941 763 


