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Spoločnosť Lyreco úspešne prevzala obchodné 

prevádzky spoločnosti Staples Solutions 
v strednej a severnej Európe 

 
Akvizícia zahŕňa prevádzky v Nórsku,  

Švédsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Poľsku 

 
 

Marly, Francúzsko – Spoločnosť Lyreco, popredný distribútor produktov a riešení pre 
pracoviská v Európe a na celom svete, dnes oznámila, že úspešne prevzala prevádzky 
spoločnosti Staples Solutions v Nórsku, Švédsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Poľsku, ako aj 
prevádzky Central Shared Services spoločnosti Staples Solutions (IT, elektronický obchod, 
skúsenosti zákazníkov, podpora predaja, plánovanie dodávateľského reťazca a financie), ktoré 
sa nachádzajú najmä v Poľsku a Holandsku. Akvizícia umožní takmer 1 600 zamestnancom na 
rôznych funkciách pripojiť sa k tímom spoločnosti Lyreco. Predaj bol dokončený po schválení zo 
strany miestnych regulačných orgánov.  
 

„Je to veľký deň pre všetky zúčastnené strany. Obe organizácie zdieľajú rovnaké hodnoty a 
rovnakú vášeň pre potešenie našich zákazníkov. Spoločne budeme silnejší a budeme môcť 
dosahovať vynikajúcu skúsenosť zákazníkov na trhoch strednej a severnej Európy,“ uviedol Greg 
Liénard, generálny riaditeľ spoločnosti Lyreco. 
 
Spoločnosť Lyreco, globálny hráč a odborník na miestny trh, sa zaviazala plniť svoje poslanie 
udržateľným spôsobom poskytovať to, čo potrebuje každé pracovisko. Akvizíciou prevádzok 
Staples Solutions spoločnosť urýchľuje rozširovanie svojej ponuky a zvyšuje spokojnosť 
zákazníkov vo firemnom segmente aj v segmente malých a stredných podnikov – spája totiž 
popredné odborné znalosti v oblasti kancelárskych potrieb, tlačových riešení, osobných 
ochranných prostriedkov, hygieny, kávy a stravovania.  

 
Greg Liénard dodáva: „Sme nadšení, že môžeme v spoločnosti Lyreco privítať mnoho 
talentovaných zamestnancov spoločnosti Staples Solutions a tešíme sa na spojenie našej vášne 
pre prinášanie dokonalosti. V súčasnosti zahajujeme náš integračný projekt. Prvou nesmierne 
dôležitou úlohou je vzájomne sa spoznať, identifikovať naše silné stránky a oblasti, v ktorých sa 
môžeme zlepšiť, pričom vždy musíme mať na pamäti spokojnosť zákazníka. Počas tejto cesty 
zabezpečíme, aby naši zákazníci a dodávatelia naďalej využívali výnimočné štandardy služieb a 
podpory, na ktoré sú zvyknutí.“ 

 
 
 
 

O spoločnosti Lyreco  
Lyreco, súkromná spoločnosť založená v roku 1926, je popredným distribútorom produktov a riešení pre pracoviská. 
Skupina priamo pôsobí v 25 krajinách Európy a Ázie. 10 000 zamestnancov spoločnosti Lyreco má spoločné poslanie: 
byť priekopníkmi v tom, udržateľným spôsobom poskytovať všetko, čo potrebuje každé pracovisko, aby sa jeho 
zamestnanci mohli sústrediť na to najdôležitejšie. Viac informácií o spoločnosti Lyreco nájdete na stránke 
https://lyreco.com/group/.   
 

Kontakt pre médiá: akékoľvek otázky pre médiá môžete adresovať tlačovej kancelárii spoločnosti Lyreco 
prostredníctvom lyreco@ketchum.com. 
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