
 

 

De Swiss Automotive Group en de AUTONET Group 
gaan samen de toekomst tegemoet
 
 
Cham/Satu Mare, 11 december 2015 

participeert in de in Oost
eigenaren alsmede het bestaande management van de AUTONET Group blijven in 
hun huidige functies actief.
 
De SAG participeert in de op 
Roemenië en Hongarije gerichte AUTONE
1 positie in de Roemeense markt verder uit te bouwen en de sterke groei in de 
Hongaarse markt voort te zetten. Het dienstenpakket ten gunste van de klant moet 
verder uitgebreid worden. AUTONET Group opereert ook
Oost-Europese markten best bekende merken Autonet, Lubexpert, Forsius, Garage 
Assist en Network Systems.
 
De voormalige eigenaren blijven voor de lange termijn participeren in de AUTONET 
Group. Ze sullen samen met het bestaan
verder stimuleren. 
 
Beide groepen treden in de bestaande markten zelfstandig op. 
 
De transactie is onder voorbehoud van de goedkeuring door de kartelautoriteiten. 
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Cham/Satu Mare, 11 december 2015 – De Swiss Automotive Group (SAG) 
participeert in de in Oost-Europa actieve AUTONET Group. De voormalige 
eigenaren alsmede het bestaande management van de AUTONET Group blijven in 
hun huidige functies actief. 

De SAG participeert in de op de vrije auto-onderdelenhandel actieve en op 
Roemenië en Hongarije gerichte AUTONET Group. Het is een duidelijk doel de nummer 
1 positie in de Roemeense markt verder uit te bouwen en de sterke groei in de 
Hongaarse markt voort te zetten. Het dienstenpakket ten gunste van de klant moet 
verder uitgebreid worden. AUTONET Group opereert ook in de toekomst onder de in de 

Europese markten best bekende merken Autonet, Lubexpert, Forsius, Garage 
Assist en Network Systems. 

De voormalige eigenaren blijven voor de lange termijn participeren in de AUTONET 
Group. Ze sullen samen met het bestaande management de succesvolle ontwikkeling 

Beide groepen treden in de bestaande markten zelfstandig op.  

De transactie is onder voorbehoud van de goedkeuring door de kartelautoriteiten. 
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Over de SAG 
De Swiss Automotive Group is met
van de grootste aanbieders in de vrije auto reserveonderdelen branch van Europa. Ze bedient 
de klanten via de zelfstandige dochterondernemingen Derendinger AG, Technomag AG, Matik 
AG, E. Klaus AG en Wä
Oostenrijk, Matik Handels GmbH en Hella Ersatzteilhandel GmbH in Oostenrijk en in Slovenië 
alsmede Remco Belgium NV in België met meer dan 500 bestelvoertuigen en meer dan 100 
filialen. Het aanbod uit één hand biedt originele reserve
personenwagens en bestelvoertuigen voor alle markten en modellen en alle diensten voor het 
garagebedrijf. Het assortiment omvat 250.000 artikelen. De Swiss Automotive Group heeft meer 
dan 2000 medewerkers in dienst.
 
 
Over AUTONET 
Autonet is één van de belangrijkste distributeurs in de vrije automotive onderdelenhandel in 
Oost-Europa. De Autonet groep heeft ca. 1500 medewerkers in dienst en realiseert een 
jaaromzet van meer dan 270 miljo
Roemenië, Hongarije en Slovenië (reserve
Roemenië, Hongarije en Slovenië (smeermiddelen); Forsius (lakken voor motorvoertuigen); 
Garage Assist (werkplaatsuitrusting); en Network Systetms (IT
vanuit 3 distributiecentra en 61 filialen verschillende malen per dag beleverd. In de 11 
verschillende Autonet werkplaatsconcepten zijn meer dan 400 klanten actief opgenomen. 
Autonet werd in juni 1996 opgericht en kan volgend jaar het 20
 
 
 
 
 
Contactpersoon voor de media: 
 
Swiss Automotive Group 
President 
 
Olivier Métraux  
Telefoon: +41 21 861 86 50
olivier.metraux@sag-ag.ch
 

 

 

De Swiss Automotive Group is met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen CHF één 
van de grootste aanbieders in de vrije auto reserveonderdelen branch van Europa. Ze bedient 
de klanten via de zelfstandige dochterondernemingen Derendinger AG, Technomag AG, Matik 
AG, E. Klaus AG en Wälchli & Bollier AG in Zwitserland, Derendinger Handels GmbH in 
Oostenrijk, Matik Handels GmbH en Hella Ersatzteilhandel GmbH in Oostenrijk en in Slovenië 
alsmede Remco Belgium NV in België met meer dan 500 bestelvoertuigen en meer dan 100 

bod uit één hand biedt originele reserve-onderdelen voor motorfietsen, 
personenwagens en bestelvoertuigen voor alle markten en modellen en alle diensten voor het 
garagebedrijf. Het assortiment omvat 250.000 artikelen. De Swiss Automotive Group heeft meer 
an 2000 medewerkers in dienst. 

Autonet is één van de belangrijkste distributeurs in de vrije automotive onderdelenhandel in 
Europa. De Autonet groep heeft ca. 1500 medewerkers in dienst en realiseert een 

jaaromzet van meer dan 270 miljoen Euro. Tot de groep behoren de firma's Autonet Import 
Roemenië, Hongarije en Slovenië (reserve-onderdelen en diensten voor garages); Lubexpert 
Roemenië, Hongarije en Slovenië (smeermiddelen); Forsius (lakken voor motorvoertuigen); 

tsuitrusting); en Network Systetms (IT-diensten). De klanten worden 
vanuit 3 distributiecentra en 61 filialen verschillende malen per dag beleverd. In de 11 
verschillende Autonet werkplaatsconcepten zijn meer dan 400 klanten actief opgenomen. 

in juni 1996 opgericht en kan volgend jaar het 20-jarige jubileum vieren.
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