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Amsterdam, 5 oktober 2005

Ahrend verkoopt divisie Kantoorartikelen aan Lyreco en richt zich op verdere
groei in de divisie Inrichten
α
α
α

Lyreco versterkt de marktleiderspositie op het gebied van kantoorartikelen in Europa
Koninklijke Ahrend NV gaat zich volledig concentreren op de divisie Inrichten
Verdere internationale groei kantoorinrichtingactiviteiten Ahrend verwacht

Koninklijke Ahrend NV wil haar divisie voor kantoorartikelen, Ahrend Office Products
(AOP), verkopen aan het Franse Lyreco. Er is een principeakkoord bereikt; de transactie
zal worden afgerond na goedkeuring van de desbetreffende mededingingsautoriteiten.
De Centrale Ondernemingsraad in Nederland is om advies gevraagd, terwijl de SER en
de vakbonden op de hoogte zijn gebracht van de voorgenomen aandelenoverdracht.
Naar verwachting zal de verkoop in het laatste kwartaal van dit jaar definitief worden
afgerond; de transactieprijs wordt niet bekendgemaakt.
Ahrend Kantoorartikelen is actief in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk
en Oostenrijk. In Nederland en België levert het bedrijf ook diensten op het gebied van
reprografie en documentbeheer voor de professionele markt. De divisie Kantoorartikelen
van Ahrend realiseert een omzet van meer dan ¼200 miljoen per jaar.
Theo van der Raadt, CEO van Ahrend: “Ahrend is al sinds 1896 zowel actief op het
gebied van kantoorartikelen als meubilair. Beide activiteiten zijn altijd succesvol
geweest. Dankzij haar ruim 600 medewerkers laat Ahrend Office Products opmerkelijk
goede prestaties zien. Om te kunnen concurreren op de markt voor
kantoorbenodigdheden wordt het echter steeds belangrijker dat men op grote schaal
internationaal vertegenwoordigd is. De overname door Lyreco maakt de schaalgrootte
mogelijk die ervoor zorgt dat de Ahrend activiteiten in kantoorartikelen ook in de
toekomst succesvol kunnen blijven.”
Lyreco is de Europese marktleider voor kantoorbenodigdheden en realiseerde met een
personeelsbestand van 9000 werknemers een omzet van ¼1,6 miljard in 2004. Lyreco
is vertegenwoordigd in 23 landen in vier werelddelen. Eric Bigeard, CEO van Lyreco, is
zeer enthousiast: ”Dankzij de overname van Ahrend Office Products zijn wij in staat
onze positie als de grootste leverancier van kantoorartikelen op contractbasis in Europa
en als marktleider in de meeste Europese landen te bestendigen. Ik verheug me er al
op de werknemers van AOP te mogen begroeten in een Lyreco-groep die zich richt op
verdere groei en investeringen in alle markten. Dit brengt ons tevens een stap dichter
bij ons streven het referentiepunt te worden waartoe het bedrijfsleven zich wendt voor
oplossingen op het gebied van kantoorbenodigdheden”.
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Als deze transactie is afgerond, zal Koninklijke Ahrend NV zich volledig gaan richten op
de versnelde uitbreiding van de divisie Inrichten in Nederland en in het buitenland. Theo
van der Raadt, CEO van Ahrend, zegt hierover: "Er zijn uitstekende mogelijkheden in
alle markten waarin wij actief zijn. De divisie Inrichten heeft de afgelopen jaren al een
aantal stappen genomen in de richting van verdere internationalisering." Het meubilair
van Ahrend is leverbaar in alle grote landen en zakelijke regio's wereldwijd. In juli van dit
jaar heeft Ahrend showrooms geopend in Australië en Nieuw-Zeeland en onlangs nog in
Moskou. In de Verenigde Staten wordt Ahrend vertegenwoordigd door Allsteel Inc. In
Midden- en Oost-Europa verkoopt Ahrend haar meubilair zowel rechtstreeks aan
eindgebruikers als via samenwerkingspartner Techo. Ahrend Office Furniture verwacht
een omzet van circa ¼200 miljoen en heeft meer dan 1000 mensen in dienst.
Over Ahrend Office Products
Ahrend Office Products (ruim 600 werknemers) heeft sterke, groeiende marktposities in
Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Meer dan 50% van de
omzet komt voort uit e-commerce.
In Nederland en België levert Ahrend Office Products ook diensten op het gebied van
reprografie en documentbeheer voor de professionele markt.
Over Ahrend Office Furniture
Ahrend Office Furniture is expert op het gebied van flexibele kantooroplossingen en
efficiënt ruimtegebruik. Ahrend stelt mensen in staat professioneel, plezierig en
productief te werken door opvallend mooie kantooromgevingen te creëren. Ahrend is
actief over de gehele wereld vanuit eigen vestigingen en via succesvolle
samenwerkingsverbanden met vooraanstaande spelers in de markt. Het assortiment
van Ahrend als ontwerper en producent van herkenbaar, tijdloos Nederlands
‘designmeubilair’, omvat Revolt, Mehes, Ahrend 500, Ahrend 350, Ahrend 1200 en
andere bekroonde zitmeubel- en bureauproducten. Ahrend heeft al meer dan een eeuw
ervaring met het inrichten van zakelijke omgevingen.
Over Lyreco
Lyreco is een particuliere vennootschap die kantoorartikelen aan het bedrijfsleven levert.
De kernexpertise van dit bedrijf met zijn verkoopteam van meer dan 3500 mensen is de
gerichtheid op klantenservice en uitmuntende distributie. Het bedrijf is actief in 23
landen wereldwijd: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland,
Noorwegen, Polen, Singapore, Spanje, Taiwan, Thailand, Zweden en Zwitserland.
Meer informatie kunt u vinden op www.ahrend.com en www.lyreco.com.
Voor nadere informatie over de voorgenomen verkoop van Ahrend Office Products aan
Lyreco kunt u contact opnemen met:
Theo van der Raadt, Chief Executive Officer Koninklijke Ahrend NV,
Tel.: +31 (0)20 4307804 of +31 (0)6 46 16 11 75, e-mail raadt@ahrend.com.
Eric Bigeard, Chief Executive Officer, Lyreco, Tel.: +33 (0)3 27 23 64 14,
e-mail eric.bigeard@lyreco.com.
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