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HELLA conclui com sucesso a venda das empresas FTZ e Inter-Team 

 
Os negócios atacadistas dinamarqueses e polacos foram transferidos para o sueco 
Mekonomen após a aprovação pelas autoridades  

 
Lippstadt, 03 de setembro de 2018. A especialista em iluminação e eletrônica HELLA concluiu com 
sucesso a venda dos negócios atacadistas dinamarqueses e poloneses FTZ e Inter-Team. Após a 
aprovação das autoridades responsáveis (antitrust), ambas as empresas foram transferidas para o 
atacadista sueco Mekonomen. Sujeito aos termos da transação, o preço da compra foi de € 395 milhões. 

 
“Estamos muito satisfeitos com a conclusão bem-sucedida da transação. A partir de agora, poderemos 
concentrar ainda mais as nossas atividades de aftermarket em duas colunas estratégicas:  aftermarket 
independentes e equipamentos inovadores para oficina”, afirma o Dr. Werner Benade, Diretor Administrativo 
dos segmentos de Aftermarket e Aplicações Especiais da HELLA. “Em particular, vamos avançar a interação 
entre as duas áreas e acelerar o desenvolvimento de novos modelos de negócios digitais.” 
 

A FTZ e a Inter-Team empregam cerca de 2.500 pessoas. No último ano fiscal de 2017/2018 os dois 
atacadistas alcançaram vendas totais de cerca de € 500 milhões. Isso corresponde a aprox. 7% das vendas 
consolidadas do grupo HELLA. 

 

Observe: 
Este texto e material fotográfico correspondente também podem ser encontrados em nosso banco de dados 
de imprensa em: 
www.hella.com/press 
 
HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: A HELLA é uma empresa global familiar, listada na bolsa de valores, 
com cerca de 40.000 funcionários em mais de 125 localidades em cerca de 35 países. O Grupo HELLA 
desenvolve e fabrica produtos para tecnologia de iluminação e eletrônica para a indústria automotiva e 
também possui uma das maiores organizações de varejo para peças automotivas, acessórios, diagnósticos 
e serviços na Europa. Com quase 7.000 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, a HELLA é 
um dos mais importantes impulsionadores da inovação no mercado. Além disso, com vendas de € 7,1 
bilhões no ano fiscal de 2017/2018, o Grupo HELLA é um dos 40 principais fornecedores de autopeças do 
mundo e uma das 100 maiores empresas industriais alemãs. 
 
Para informações adicionais, por favor contate: 

 
Dr. Markus Richter 
Company spokesman 
HELLA GmbH & Co. KGaA    
Rixbecker Strasse 75 
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59552 Lippstadt 
Germany 
Phone: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 

 

 


