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A GAF sikeresen lezárja a
az Icopal akvizíció
óját
Létrrejön a viilág legn
nagyobb tetőfedő
őanyag-gy
yártója
04) - A GAF
F, Észak-Am
merika legna
agyobb tetőffedőanyag-g
gyártója
PARSIPPANY, NJJ (2016/04/0
az Icopal akkvizícióját, m
mely a tetőfe
edő és egyé
éb
ma bejelentette, hogy sikeressen lezárta a
elő anyagokk egyik veze
ető európai g
gyártója. Azz akvizíció é
értéke minte
egy 1 milliárd
d euró. A
szigete
tranzakkció jelentőss lépés, melynek köszö
önhetően a GAF kiemelkedő lehető
őséget lát a tetőfedő
anyago
ok területén történő növvekedésre a
az Atlanti-ócceán mindké
ét oldalán.
Jim Schnepper, a GAF értéke
esítési ügyvvezető alelnö
öke a GAF európai egyysége, az Iccopal
elnök-vvezérigazga
atója lesz, m
míg Tom And
derson, a G
GAF tervezésért és
értékláncmenedzssmentért fele
elős első ale
elnöke ügyvvezető igazg
gatói tisztsé
éget tölt majjd be. A
500 főt fogla
alkoztat, és ttöbb mint 80
0 országban
n
GAF éss az Icopal együttesen mintegy 65
együtte
esen közel 4 milliárd do
olláros árbevvételt realizzál.
„A GAF
F és az Icop
pal vállalati kultúrája
k
kivválóan összzeillik, mivel osztozunk a gyártási kkiválóság,
a vevősszolgálat éss az innovácció melletti elkötelezett
e
mondta Bob
b Tafaro, a G
GAF
ségben” – m
elnök-vvezérigazga
atója. „Az Ico
opal és vezető tetőfedő
ő- és szigete
előanyag-m
márkái fénye
es jövővel
kecseg
gtetnek a GA
AF családjá
án belül, és bízunk abba
an, hogy eg
gyüttműködvve világszínvonalú
értékett tudunk tere
emteni vevő
őink számárra.”
A tranzzakcióban a Moelis & C
Company vo
olt a Standard Industries, a GAF an
nyacégénekk
kizáróla
agos pénzü
ügyi tanácsa
adója, a jogii teendőket pedig a Sulllivan & Cromwell látta el.
F-ról
A GAF
A GAF-ról

A GAF 1886-ban jött létre, és mintegy 3000 munkavállalóval és 29 gyártó létesítménnyel mára
Észak-Amerika legnagyobb tetőfedőanyag-gyártójává vált. A cég teljeskörű
termékválasztékában olyan termékek találhatók meg, mint a magastető- és kereskedelmi
tetőfedő rendszerek, melyeket gyári tanúsítvánnyal rendelkező, országos kivitelezői hálózat
tesz teljessé. A GAF vállalattal kapcsolatos további információért keresse fel a www.gaf.com
weboldalt.
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