
Til øjeblikkelig offentliggørelse

Axalta Coating Systems overtager Geeraets Autolak

Tiel, Holland – 4. august, 2016: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), en førende

global producent af våd- og pulverlakker, har overtaget virksomheden Geeraets

Autolak. Geeraets Autolak har distribueret Axaltas Cromax® reparationsprodukter i

Holland gennem næsten 40 år. Driften af Geeraets Autolak integreres i Axaltas

organisation under navnet Cromax. Overtagelsen sker med omgående virkning.

Aftalens finansielle betingelser er ikke offentliggjort.

Cromax, et af Axaltas globale kvalitetsmærker inden for reparationslakering, er

designet til at øge produktiviteten hos firmaets værkstedskunder. Dette opnås ved

hjælp af laksystemer, som er udviklet til hurtig og præcis påføring, kombineret med

forretningsløsninger, avanceret farvemålingsteknologi, marketingsupport og

pragmatiske nyskabelser.

"Geeraets hollandske kunder vil fortsat nyde godt af alle de værdiforøgende

services, som Geeraets Autolak er kendt for. Fremover styrkes dette tillige med

ressourcerne fra Axalta samt vores mærke Cromax," forklarer Matthias Schönberg,

vicedirektør i Axalta og administrerende direktør for Europa, Mellemøsten og Afrika.

"Opkøbet hjælper os med at optimere vores operationelle infrastruktur, og supplerer

samtidigt vores salgsaktiviteter til gavn for vores Cromax-kunder.''
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Gerard Geeraets, ejer af Geeraets Autolak, udtaler, "Det er utroligt spændende at

blive en del Axalta. Selv om det indebærer visse forandringer, giver det os en enorm

mulighed at kunne arbejde indefra, og drage direkte fordel af en så stærk global

organisation. Vores kunder kan regne med al den støtte og hjælp, de altid fået fra os.

Og de vil også fortsat have adgang til Cromax produkter og støtteprogrammer, samt

Axaltas fulde udvalg af ressourcer. Vi er sikre på, at det bliver en stor fordel for dem i

dette konkurrenceprægede marked. "

Han Verschoor, Axaltas hollandske salgschef, siger; "Hele det hollandske team,

inklusive vores nye kolleger, er fuldstændig fokuseret på vores kunder og på at give

dem den bedst mulige service. Opkøbet supplerer på bedste vis vores succesfulde

Cromax-distributionsnet, som ellers forbliver uændret."

Om Axalta Coating Systems – fejrer 150 år i overfladebehandlingsindustrien
Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og

tilfører kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores

overfladebehandlinger er udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de

materialer, vi overfladebehandler, holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-

køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til elektriske motorer, bygninger og rør.

Med 150 års erfaring inden for overfladebehandling finder Axaltas 12.800

medarbejdere stadig endnu bedre løsninger til vores mere end 100.000 kunder i 130

lande med vores overfladebehandling, applikationssystemer og teknologi i topklasse.

For yderligere oplysninger, besøg axaltacoatingsystems.com og følg os på Twitter

@axalta og på LinkedIn
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