Z GEA Air Treatment bude DencoHappel
V Liberci dne 3. 8. 2015

Vážená paní, vážený pane,
v říjnu minulého roku jsme Vás informovali o tom, že evropský finanční investor Triton Partners
(www.triton-partners.com) převzal segment GEA Heat Exchangers od společnosti GEA Group AG. Abychom
na trhu jednali cíleněji a efektivněji, rozhodl nový majitel o rozdělení původního segmentu na tři nové
segmenty, které budou na trhu nadále jednat samostatně pod vlastním jménem. Jeden z nově vytvořených
segmentů se specializuje na výrobu a dodávky výrobků pro vzduchotechniku, klimatizaci, vytápění, filtraci a
čisté prostory. Je to ta část firmy GEA Group AG, kterou jste dosud znali pod jménem GEA Air Treatment.
Těší nás, že Vám můžeme sdělit, že se od 3. srpna 2015 mění název GEA Air Treatment na DencoHappel.

Oba tyto pojmy Denco a Happel jsou Vám již velmi dobře známy a na trhu představují vysokou kvalitu a
spolehlivost. Denco je synonymem pro vysoce sofistikované řešení kontroly kvality, vlhkosti a teploty vzduchu,
všude tam, kde se kladou vysoké a přísné požadavky na vnitřní prostředí. Slovo Happel zase připomíná tradici
firmy GEA a jejího zakladatele pana Otto Happela.
S přibližně 1700 zaměstnanci, výrobními lokalitami v Německu, Anglii, České republice, Turecku, Číně a v Indii a
s vlastními prodejními společnostmi a distributory ve více než 30 zemích je segment DencoHappel jedním
z předních poskytovatelů zařízení a systémů vzduchotechniky a klimatizace, filtrace vzduchu a chlazení
technologického vzduchu. Naše špičkové výrobky registrované pod značkami CAIRplus®, DENCO®, MultiMAXX®,
Sahara®, Multi Flair®, DencoHappel COM®, Flex-Geko®, FireTex® a SepTex® již dlouhodobě díky inovacím
stanovují nová technická a technologická měřítka. Vzhledem k rozmanitosti těchto produktů jsme schopni
splnit téměř všechna přání zákazníků.
Výše uvedené změny považujeme za velmi pozitivní. Společně s naším novým vlastníkem se nyní můžeme ještě
více zaměřit na inovace vlastních produktů a služeb, na cílené pokračování strategie růstu a na to, abychom
ještě lépe vyhověli přáním a požadavkům našich zákazníků.
Na naší vzájemné dobré spolupráci a snaze o její další prohlubování se změnou názvu nic nemění, všechny
kontaktní osoby zůstávají stejné.
Celý proces přejmenování společnosti bude u nás v Liberci probíhat ve třech etapách:
1. Změna loga v souvislosti se změnou názvu segmentu bude probíhat postupně od 3. 8. 2015.
2. Změna e-mailové adresy od 3. 8. 2015 (jmeno.prijmeni@dencohappel.com)
3. Změna názvu společnosti na nové jméno DencoHappel CZ a.s. bude provedena k 1. 1. 2016.
Pokud máte nějaké otázky, spojte se s námi. Jsme zde pro Vás.

S pozdravem
Ing. Jiří Doubrava
předseda představenstva

