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TKH verwerft resterend 26%-belang in Commend International
TKH Group NV ("TKH") maakt bekend overeenstemming te hebben bereikt
over de verwerving van het resterende minderheidsbelang van 26% in
Commend International GmbH (“Commend International”) in Salzburg
(Oostenrijk).
In januari 2015 verwierf TKH een meerderheidsbelang van 74% in Commend
International, gelijktijdig met de aankoop van de internationale verkooporganisaties
van de Commend-groep.
De transactie wordt geëffectueerd in januari 2018 en zal uit beschikbare middelen
worden gefinancierd. Met deze transactie verwerft TKH 100% van de uitstaande
aandelen van Commend International, waardoor TKH verder kan bouwen op de
toonaangevende marktpositie in mission critical-intercomsystemen.
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Profiel
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep
ondernemingen die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van
innovatieve Telecom, Building en Industrial Solution gebaseerd op vier
kerntechnologieën.
De vier TKH kerntechnologieën -vision & security, communicatie, connectivity en
productiesystemen- worden met elkaar verbonden tot totaalsystemen en
totaaloplossingen in de drie Solutions-segmenten. TKH streeft hierbij een vergaande
synergie en samenwerking na tussen haar bedrijfsonderdelen.
TKH heeft grondige kennis van processen en technieken en heeft inzicht in markten
en processen van haar klanten. Door het optimaal benutten van de kennis van onze
specialisten op het gebied van R&D, engineering, marketing, procesontwikkeling,
projectmanagement en logistiek kunnen we op maat gesneden oplossingen bieden
aan onze klanten.
TKH streeft naar sterke marktposities gebaseerd op haar innovatieve
kerntechnologieën en dienstverlening. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief.
De groei concentreert zich op Europa, Noord-Amerika en Azië. Over 2016 behaalde
TKH met 5.509 medewerkers een omzet van € 1,3 miljard.
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