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Joint venture spółek ZOELLER i FARID 

 

Vinovo (Włochy), Moguncja (Niemcy), 17 lipca 2019 roku 

Spółka ZÖLLER-KIPPER GmbH z Niemiec nabywa 60 procent udziałów producenta 

śmieciarek, spółki FARID, FEG Brivio S.p.A., od rodzin przedsiębiorców Orecchia, Mazzini-

Martinelli i Brivio. Rodziny-założyciele będą nadal posiadały udziały w spółce, a Dyrektor 

Generalny Marco Orecchia będzie nadal kierował spółką FARID. 

 

Grupa ZOELLER może zwiększyć swoją obecność na rynku przez przejęcie większościowego 

pakietu spółki FARID. Thomas Schmitz, Dyrektor Generalny Grupy ZOELLER postrzega tę 

współpracę bardzo pozytywnie: Wykonując ten krok zwiększymy naszą gamę produktów i usług, 

a także będziemy mogli obsługiwać naszych klientów szybciej i w bardziej kompleksowy sposób, 

dzięki połączeniu naszych sił. Marco Orecchia, Dyrektor Generalny FARID dodaje: Rodziny 

Orecchia, Mazzini-Martinelli i Brivio, będące właścicielami spółki, z prawdziwą radością połączyły 

siły ze spółką ZOELLER. Liczymy na bardzo owocną współpracę w większej, połączonej grupie, 

dzięki której będziemy w stanie zaoferować całej bazie klientów jeszcze szerszy wybór pojazdów 

i usług. 

 

Spółka FARID zatrudnia przeszło 550 osób we Włoszech, Zjednoczonym Królestwie, Francji i 

Szwajcarii i posiada trzy zakłady produkcyjne. FARID jest we Włoszech czołowym producentem 

pojazdów komunalnych o różnych rozmiarach nadwozia i prowadzi eksport do ponad 80 

krajów. W roku 2018 spółka osiągnęła roczny skonsolidowany obrót w wysokości 140 mln EUR. 

 

Grupa ZOELLER, jeden z czołowych dostawców systemów podnośnikowych i śmieciarek w 

Europie, obecnie zatrudnia 1700 pracowników w sześciu krajach, a w 2018 roku osiągnęła 

roczny obrót w wysokości 270 mln EUR. ZOELLER jest częścią KIRCHHOFF Ecotec, oddziału 

środowiskowego Grupy KIRCHHOFF, który, zatrudniając 13 000 pracowników, w 2018 roku 

osiągnął roczny obrót w wysokości 2,15 mld EUR. 

 



Vitale & Co oraz kancelaria prawna Giliberti Triscornia e Associati działali, odpowiednio, jako 

doradca finansowy i radca prawny wspólników FARID.  

 

www.zoeller-kipper.de 

www.faridindustrie.it 

 

Kontakt dla prasy: 

Alberto Scotti, Kierownik ds. Marketingu i Obsługi Posprzedażowej FARID Industrie S.P.A. 

alberto.scotti@faridindustrie.it 

 

Claudia Schaue, Dział Marketingu i Komunikacji Grupy ZOELLER 

c.schaue@zoeller-kipper.de 

 

 

Podpis pod zdjęciem: Marco Orecchia, Dyrektor Generalny Grupy FARID (z lewej) i Thomas 

Schmitz, Dyrektor Generalny Grupy ZOELLER (z prawej) rozpoczynają obiecującą współpracę. 
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