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Společnost Lyreco úspěšně převzala obchodní 

provozy společnosti Staples Solutions 
ve střední a severní Evropě 

 
Akvizice zahrnuje provozy v Norsku,  

Švédsku, Dánsku, Německu, Rakousku a Polsku 

 
 

Marly, Francie – Společnost Lyreco, přední distributor produktů a řešení pro pracoviště v 
Evropě a po celém světě, dnes oznámila, že úspěšně převzala provozy společnosti Staples 
Solutions v Norsku, Švédsku, Dánsku, Německu, Rakousku a Polsku, jakož i provozy Central 
Shared Services společnosti Staples Solutions (IT, elektronický obchod, zkušenosti zákazníků, 
podpora prodeje, plánování dodavatelského řetězce a finance), které se nacházejí především v 
Polsku a Nizozemsku. Akvizice umožní téměř 1 600 zaměstnancům na různých pozicích připojit 
se k týmům společnosti Lyreco. Prodej byl dokončen po schválení místními regulačními orgány.  
 

„Je to skvělý den pro všechny zúčastněné strany. Obě organizace sdílejí stejné hodnoty a stejnou 
vášeň pro potěšení našich zákazníků. Společně budeme silnější a budeme schopni poskytovat 
vynikající zákaznickou zkušenost na trzích střední a východní Evropy,“ řekl Greg Liénard, 
generální ředitel společnosti Lyreco. 
 

Společnost Lyreco, globální hráč a odborník na místní trh, se zavázala ke svému poslání trvale 
poskytovat to, co potřebuje každé pracoviště. Akvizicí provozů Staples Solutions urychluje 
společnost rozšiřování své nabídky a zvyšuje spokojenost zákazníků jak v podnikovém 
segmentu, tak v segmentu malých a středních podniků tím, že spojuje špičkové odborné 
znalosti v oblasti kancelářských potřeb, tiskových řešení, osobních ochranných prostředků, 
hygieny, kávy a stravování.  

 
Greg Liénard dodává: „Jsme nadšeni, že můžeme ve společnosti Lyreco přivítat mnoho 
talentovaných zaměstnanců společnosti Staples Solutions, a těšíme se na spojení naší vášně pro 
poskytování dokonalých služeb. V současné době zahajujeme integrační projekt. Prvním 
nesmírně důležitým úkolem je vzájemně se poznat, identifikovat naše silné stránky a oblasti, ve 
kterých se můžeme zlepšit, a vždy mít na paměti spokojenost zákazníků. Během této cesty 
zajistíme, aby naši zákazníci a dodavatelé mohli i nadále využívat výjimečné standardy služeb a 
podpory, na které jsou zvyklí.“ 

 
 
 
 
O společnosti Lyreco  
Lyreco, soukromá společnost založená v roce 1926, je předním distributorem produktů a řešení pro pracoviště. 
Skupina působí přímo ve 25 zemích Evropy a Asie. 10 000 zaměstnanců společnosti Lyreco sdílí společné poslání: být 
průkopníky v oblasti udržitelného poskytování všeho, co každé pracoviště potřebuje, aby se zaměstnanci mohli 
soustředit na to nejdůležitější. Další informace o společnosti Lyreco najdete na adrese https://lyreco.com/group/.   
 

Kontakt pro média: veškeré dotazy pro média můžete směřovat na tiskovou kancelář společnosti Lyreco na adresu 
lyreco@ketchum.com. 
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