
 Oré Peinture ُتبرم اتفاقية لالستحواذ على شركة Geveko Markings شركة
لتعزيز األعمال األساسية وتسريع معدل النمو العالمي

أبرمــت رشكــة Geveko Markings اتفاقيــة لالســتحواذ عــى الرشكــة الفرنســية الرائــدة يف 

مجــال طــالء عالمــات الطــرق ومــواد الســالمة Oré Peinture. تُعــزز عملية االســتحواذ ما 

تقدمــه رشكــة Geveko مــن منتجــات وخدمــات وتُعــد مبثابــة عالمــة فارقة يف اســراتيجية 

املجموعــة لتوســيع وجودها يف األســواق الرئيســية والقطاعــات التكميلية.

ــرب  ــا يق ــد مل ــذي ميت ــة Geveko Markings ال ــخ رشك ــر يف تاري ــة االســتحواذ هــي األك عملي
ــنة ومجموعــة  مــن 100 عــام وسيســتفيد عمــاء الكيــان املشــرك مــن عــروض الحلــول املُحسَّ

ــا. منتجــات أكــر تنوًع

ــع عامــات الطــرق، ومــواد تدعــم ســهولة املــرور والســامة، فضــًا عــن مــواد  ــا مــواد صن ــول للعمــاء مــن بينه ــة Oré منتجــات وحل تقــدم رشك
تُســتخدم يف قطاعــات الصناعــة والبنــاء. تتمتــع الرشكــة بحضــور قــوي ومكانــة قويــة يف فرنســا ولكنهــا منــت وتوســعت عــى املســتوى الــدويل أيًضــا 

خــال العقــد املــايض.

ــة  ــتؤدي عملي ــايل س ــدود، وبالت ــا مح ــرايف بينه ــل الجغ ــا أن التداخ ــة، ك ــات تكميلي ــة منتج ــي Geveko Markings وOré مجموع ــك رشكت  متتل
االســتحواذ إىل توســيع النطــاق الجغــرايف للمجموعــة وتســهيل النمــو والتــآزر يف سلســلة التوريــدات واإلمــدادات. تشــرك الرشكتــان يف العديــد مــن 
الســات الثقافيــة. تتمتــع كلتــا الرشكتــني بثقافــات تُركِّــز عــى العمــاء وريــادة األعــال وتقديــم حلــول ُمبتكــرة تخلــق قيمــة ُمضافــة للفاعلــني املعنيني 

ومالــي األســطح واملُســتخدمني النهائيــني عــى حــد ســواء مــن خــال التعــاون الوثيــق مــع العمــاء.

 Oré Group  185 يف 17 ديســمر/كانون األول 2020. تضــم مجموعــة Geveko Markings Group جــزًءا مــن مجموعــة Oré مــن املقــرر أن تُصبــح
موظًفــا وســتؤدي عمليــة االســتحواذ إىل زيــادة حجــم أعــال مجموعــة Geveko Markings بحــوايل الثلــث.

يقــول جيســر سالســكوف جنســن )Jesper Salskov Jensen(، الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
ــا  ــارزة يف جهودن ــة ب ــة عام ــتحواذ مبثاب ــة االس ــد عملي Geveko Markings Group: „تُع
ــول يف  ــن الحل ــة م ــة متكامل ــا مبجموع ــد عمائن ــائلة وتزوي ــات الس ــاع العام ــة قط لتنمي

قطــاع عامــات الطــرق. حيــث تُقــدم رشكــة Oré العديــد مــن املنتجــات والحلــول الجذابــة، ونتطلــع إىل االســتفادة مــن وضعنــا العاملــي لتنميــة 
هــذه املجــاالت والنهــوض بهــا لصالــح عمائنــا، ومديــري األصــول، ومالــي األســطح، واألكــر أهميــة ُمســتخدمي الطــرق واملشــاة“. ثــم يُضيــف 
 .Geveko Markings الرياديــني يف رشكــة Oré قائــًا: „وأتطلــع أيًضــا إىل الرحيــب مبوظفــي رشكــة )Salskov Jensen( الســيد سالســكوف جنســن
إن تركيــز رشكــة Oré عــى االبتــكار وخدمــة العمــاء يتوافــق متاًمــا مــع ثقافتنــا، وســنقدم مًعــا حلــواًل رائــدة وشــاملة يف الســوق مــن شــأنها أن 

تُلبــي ُمتطلبــات العمــاء الحاليــة واملســتقبلية“.

“

 ةناكم ءانب يف Oré ةكرش تحجن ،1992 ماع يف اهسيسأت ذنم„ :)Gilles Salles( سيلاس ليج ،Oré ةكرش سسؤم لوقي
 ةمالسلاو رورملا ةلوهس معدت يتلا تاجتنملاو قرطلا تامالع ةعانص داومل ةيسنرفلا قوسلا يف اهسفنل ةيوق
 .Oré ةكرشل اًديج اًلزنم اندجو اننأل ديعس انأ„ :الئاق سيلاس ديسلا فيضُيو .“دئارلاو لقتسملا دروملا اهرابتعاب
 مسرو ةلئاسلا قرطلا تامالع عاطق يف نيركتبمو نيبوهوم نيقيرف نيب هذه ذاوحتسالا ةيلمع عمجتس ثيح
 ىلع زِّكرُت ةدئار ةسسؤم نم اًءزج Oré لمع قيرف حبصُيسو .ةينييزتو ةيفرخز لولح ميدقتو قطانملل دودحلا

.“ملاعلا ىوتسم ىلع ةمالسلاو ةكرحلا نيسحت

“
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Geveko Markings
ــع  ــواد صن ــن م ــة م ــة متكامل ــد مجموع ــع وتوري ــة Geveko Markings بتصني ــوم رشك تق
عامــات الطــرق ومنتجــات الســامة والتطبيقــات الزخرفيــة والتزيينيــة عــى األســطح األفقيــة.

تُســهم الحلــول التــي نقدمهــا يف حايــة املجتمعــات وترشــد النــاس نحــو وجهاتهــم، وتُحــوِّل 
األســطح إىل بيئــات جميلــة وُملونــة ومرحــة. بنــاًء عــى خراتنــا ومعارفنــا العميقــة يف قطــاع 
ــة الجــودة ترشــد  ــواد عالي ــة م ــة هــي صناع ــا املتواصل ــإن مهمتن ــات الطــرق، ف صناعــة عام

النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل نحــو وجهتهــم وتُلهمهــم وتحميهــم.

تحظــى مجموعــة Geveko Markings بانتشــار عاملــي فيــا يتعلــق بسلســلة التوريــد 
واإلمــداد والتوزيــع، حيــث تُقــدم مجموعــة Geveko Markings لعمائهــا منتجــات وحلــواًل 
 Geveko Markings عــر 80 دولــة حــول العــامل مــن خــال 9 مواقــع إنتــاج. مالــك مجموعــة

.Solix ــتثارية االســكندنافية ــة االس هــي الرشك

ملزيد من املعلومات حول الرشكة، يُرجى زيارة املوقع اإللكروين

www.geveko-markings.com

Oré Peinture
ــل  ــام 1992. يف أوائ ــاء يف ع ــات البن ــة لدهان ــة ُمصنِّع ــة Oré Peinture كرشك ــت رشك تأسس
عــام 2000، أجــرت الرشكــة تحــواًل اســراتيجيًا يف سياســتها بانتقالهــا إىل مجــال عامــات الطــرق 
وبعــد ذلــك بعامــني أطلقــت الرشكــة مجموعــة منتجاتهــا التــي تدعــم ســهولة املــرور. تعــد 
ــي تدعــم  ــات الطــرق واملنتجــات الت ــرشكات املُصنِّعــة لعام ــر ال ــن أك ــوم واحــدة م Oré الي

ســهولة املــرور يف فرنســا.

يقع املقر الرئييس للرشكة يف أنجيه بفرنسا.

ملزيد من املعلومات حول الرشكة، يُرجى زيارة املوقعني اإللكرونيني

www.ore-peinture.fr / www.ore-paint.com
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األسئلة واالستفسارات
إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات، فُيجى االتصال بـ:

Geveko Markings مدير تطوير األعال والتميز مبجموعة
)Henrik Bøgesvang Basse( هرنيك بوجيسفانج باس

hbasse@gevekomarkings.com :الريد اإللكروين
رقم الهاتف: 45+ 2429 5657


