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Lyreco z sukcesem dokonuje akwizycji 
operacji biznesowych Staples Solutions 

w Europie Środkowej i Skandynawii 
 

Akwizycja obejmuje całościowe operacje w Norwegii,  
Szwecji, Danii, Niemczech, Austrii i Polsce. 

 
Marly, Francja – Lyreco,  wiodący dystrybutor produktów i rozwiązań dla miejsc pracy 
w Europie i na świecie, podało dziś wiadomość o akwizycji operacji biznesowych 
Staples Solutions w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech, Austrii i Polsce, jak również 
Centrów Usług Biznesowych Staples Solutions (w tym IT, eCommerce, merchandising, 
Supply Chain i finansów),  zlokalizowanych w Polsce i Holandii.  W wyniku akwizycji do 
zespołów Lyreco dołączy blisko 1 600 pracowników pełniących różne funkcje w ramach 
organizacji. Sprzedaż została sfinalizowana po uzyskaniu zgody lokalnych organów 
regulacyjnych.  
 
"To wielki dzień dla wszystkich zaangażowanych stron. Obie organizacje wyznają te 
same wartości i dążą do maksymalizacji satysfakcji klientów. Razem będziemy 
mocniejsi w dążeniu do  doskonałości  w obsłudze klientów na rynkach Europy 
Środkowej i Skandynawii", podsumowuje Greg Liénard, Dyrektor Generalny Lyreco. 
 
Lyreco, globalny gracz i ekspert na rynkach lokalnych, realizuje swoją misję 
zrównoważonego rozwoju dostarczając wszystko co potrzebne w miejscach pracy. 
Dzięki akwizycji Staples Solutions firma będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę i 
podnieść poziom obsługi klienta zarówno w segmencie korporacyjnym, jak i ŚMP - 
łącząc rozległą wiedzę w zakresie materiałów biurowych, rozwiązań do drukowania, 
środków higienicznych i ochrony osobistej, mebli, rozwiązań kawowych i cateringu. 
 
Staples Solutions rozpoczęło ważny etap rozwoju po odłączeniu się od swojej 
amerykańskiej organizacji ponad cztery lata temu. Umieściło klienta w centrum procesu 
decyzyjnego, rozszerzyło ofertę dla miejsc pracy i przybliżyło do rynków lokalnych, 
osiągając w ten sposób naturalną gotowość do tej transakcji. Po bezpiecznym 
poprowadzeniu firmy przez ten etap w ciągu ostatnich czterech lat Dolph Westerbos, 
Dyrektor Generalny Staples Solutions jest przekonany, że jej pracownicy nadal będą 
się rozwijać i przyczyniać do sukcesu Lyreco. 

 
Greg Liénard dodaje:  "Cieszymy się, że możemy powitać w Lyreco wielu 
utalentowanych pracowników Staples Solutions i połączyć nasze pasje w dążeniu do 
doskonałości. Obecnie rozpoczynamy nasz projekt integracji. Pierwszym niezwykle 
ważnym zadaniem jest zawsze stawianie w centrum zadowolenia klienta. W trakcie 
naszej współpracy będziemy dbać o to, aby nasi klienci i dostawcy nadal cieszyli się 
wyjątkowymi standardami obsługi i wsparcia, do których są przyzwyczajeni." 

 
O Lyreco  
Lyreco, firma prywatna utworzona w 1926 roku, jest wiodącym dystrybutorem produktów i rozwiązań dla 
miejsc pracy. Grupa prowadzi bezpośrednią działalność w 25 krajach Europy i Azji. 10 000 pracowników 
Lyreco łączy wspólna misja: być liderem w dostarczaniu w zrównoważony sposób wszelkich produktów i 
rozwiązań niezbędnych dla miejsc pracy, tak aby pracownicy mogli skupić się na tym, co najważniejsze. 
Dowiedz się więcej o Lyreco na stronie https://lyreco.com/group/poland/pl  
 

Kontakt dla mediów:  wszelkie zapytania prosimy kierować do biura prasowego Lyreco  na: 
lyreco@ketchum.com. 
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