
B+N Referencia Zrt. odkúpila stredo a východoeurópske záujmy skupiny ISS

Budapešť, 31. marca 2021 - Vďaka významnému nákupu na medzinárodnej úrovni sa maďarská 
skupina spoločností stala jedným z najvýznamnejších prevádzkovateľov zariadení v regióne. 
Transakcia ovplyvňuje záujmy skupiny ISS v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku a 
Maďarsku. Expanzia je tiež dôležitým krokom pre celé maďarské hospodárstvo.

Spoločnosť ISS Group, ktorá bola založená v roku 1901 v Kodani, je jedným z najväčších svetových operátorov 
zariadení. S takmer 400 000 zamestnancami je lídrom na trhu a poskytuje služby tisícom zákazníkov po celom 
svete. Skupina v roku 2018 oznámila, že má v úmysle predať svoje podiely v 13 krajinách vrátane operácií, ktoré sú 
predmetom súčasnej transakcie, s cieľom zamerať sa na svoje kľúčové trhy a dosiahnuť tak svoje strategické ciele. 
Súčasťou tohto procesu je predaj spoločností ISS v strednej a východnej Európe. Štyri hlavné dcérske spoločnosti v 
regióne majú celkový ročný obrat 70 miliónov € a  zamestnávajú takmer 4 000 ľudí. Jej hlavným profilom sú uprato-
vacie, technické prevádzky, stravovacie a bezpečnostné služby.

Akvizíciou spoločnosť B+N Referencia Zrt. dosiahla ďalšiu dôležitú etapu svojho vývoja. Nákupom sa stala aj domi-
nantnou spoločnosťou v oblasti prevádzkovania zariadení na regionálnej úrovni. Medzinárodná expanzia je logickým 
krokom spoločnosti, jasne vyplýva z doterajších úspechov. Za dve desaťročia sa spoločnosť stala lídrom na maďar-
skom trhu v tomto vysoko konkurenčnom segmente. Už mnoho rokov je stabilným hráčom v rebríčku 500 najväčších 
spoločností v Maďarsku.

“Touto transakciou presiahol počet zamestnancov B+N Referencia Zrt. počet 10000 osôb.” - uviedol Ferenc Kis-
Szölgyémi, generálny riaditeľ B+N Referencia Zrt. a dodal: “Naše hlavné mesto je naša základňa modrých golierov.”

Vstupom spoločnosti B+N Referencia Zrt. na trh si môžu zákazníci ISS byť istí, že vysoko kvalitné služby, ktoré 
udržiavali a budú sa naďalej rozvíjať v celom portfóliu prevádzkovania zariadení.

B+N Referencia Zrt. exportuje vynikajúce odborné znalosti, vysoko kvalitné služby, orientáciu na zákazníka, transpar-
entnú a flexibilnú prevádzku a rýchle rozhodovanie do krajín tohto regiónu. To všetko zaisťuje vysoko kvalitné služby 
aj pre jej potenciálnych zákazníkov na nových trhoch. Okrem nesporných odborných znalostí spoločnosti ako 100% 
maďarskej spoločnosti pozná a rozumie trhu strednej a východnej Európy, obchodnému svetu a ekonomickému 
prostrediu.
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Prevod vlastníctva nadobúda platnosť ihneď po podpísaní zmluvy, s výnimkou predaja spoločnosti ISS Hungary, ktorá 
je predmetom obvyklého protimonopolného schválenia, a ktorej ukončenie sa očakáva približne mesiac po pod-
písaní zmluvy.

B+N Referencia Zrt. považuje za svoje spoločenské poslanie upriamiť pozornosť na význam upratovacích prác a bojo-
vať za ich uznanie. Ocenenie manuálnej práce je pre spoločnosť v Maďarsku kľúčovou hodnotou, jej hlavným cieľom 
je poskytnúť svojim zamestnancom zaslúženú úctu. Túto zmenu chce spoločnosť vygenerovať aj na nových trhoch. 
Snaží sa čo najviac udržať a vážiť si všetkých miestnych zamestnancov.
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