Společnost CERVA GROUP a.s. úspěšně převzala 74% podíl ve španělské
společnosti Tomás Bodero S.A.
Jeneč, Česká republika, 20. prosince 2018
Převzetím španělské společnosti Tomás Bodero (TB) posílí CERVA GROUP (CG) svou strategickou
pozici na trhu s osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) v jihozápadní Evropě a
v zemích Latinské Ameriky.
Renomovaný španělský výrobce pracovních rukavic a obuvi je významným evropským hráčem v
oboru, který mimo jiné disponuje vlastním výzkumem, vývojem a inovacemi vlastních výrobků.
Akvizicí společnosti Tomás Bodero S.A. pokračuje CG ve své strategické ambici prosadit se na
všech významných trzích s ochrannými pracovními pomůckami v Evropě. Převzetím společnosti
TB otevře CERVA GROUP novému partnerovi trh ve více než šedesáti zemích světa, kde nyní
úspěšně působí. Naopak prostřednictvím pobočky TOMAS BODERO LATAM, Corp v Panamě se
společnosti CG otevřela možnost obchodovat OOPP v oblasti Latinské Ameriky.
Obchodní strategie CERVA GROUP je postavena na třech hlavních pilířích – pracovní oděvy,
pracovní obuv a pracovní rukavice. Nákupem společnosti TB výrazně rozšiřuje svou působnost v
segmentu speciálních pracovních rukavic (http://www.cerva.com/katalog/A03-rukavice). Tímto
krokem do jejího sortimentu nově přichází nejen značka TB® (ochrana rukou pro průmyslové
aplikace), ale také jednorázové rukavice Dermik nebo bezpečnostní a protipožární rukavice Dragon
Gloves®. CG posílila akvizicí TB také svůj sortiment pracovní obuvi, protože získala značku
BeeWork®.
Ve společnosti CERVA GROUP se zdaleka nejedná o první akvizici, od roku 2006 vlastní mimo
jiné italského výrobce pracovní obuvi Calzaturificio Panda Sport S.r.l., maďarského výrobce
bezpečnostních oděvů Vektor Munkavédelmi Kft. a v průběhu dalších let provedla akvizice firem
otto schachner ApS v Dánsku, Rehamij Nederland B.V. v Nizozemí a v neposlední řadě i
společnost BockMann Finland Oy ve Finsku. V roce 2016 pak CG vstoupila i na slibný trh
v Jihoafrické republice prostřednictvím místního lídra trhu s ochrannými pracovními pomůckami,
společnosti Select PPE Holdings (Pty) Ltd.
Rodinný podnik Tomás Bodero S.A. (TB) je již od svého založení v roce 1973 nositelem kvalitních
služeb a spolehlivou zárukou používání špičkových materiálů. Více informací najdete na
(https://tomasbodero.com/en/).
CERVA GROUP a.s., (CG) je již od roku 1991 symbolem bezpečnosti a pohodlí při práci. Je
renomovaným výrobcem ochranných pomůcek na míru každé profesi. Více než 500 zaměstnanců
v 11 pobočkách zajistilo společnosti v roce 2017 roční konsolidovaný obrat 5,434 miliardy korun a
spokojené zákazníky v 63 zemích světa (http://www.cerva.com/o-nas).
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