
Tłumaczenie na j. polski oficjalnej informacji dla Klientów Nissens w j. angielskim  

 

 

Szanowni Klienci Nissens, 

Z przyjemnością informujemy o planowanym przejęciu wybranych spółek zależnych AVA Cooling od Enterex 

International Limited Group. Przejęcie obejmuje firmy AVA z krajów Beneluksu, Polski, Wielkiej Brytanii i Danii. 

Ponadto trwają rozmowy w sprawie przejęcia AVA Cooling we Francji, natomiast AVA Cooling we Włoszech nie 

jest objęta przejęciem. Planowane transakcje oczekują obecnie na formalne zakończenie.  

Planowane przejęcie jest ważnym elementem strategicznych dążeń w zakresie wzmocnienia pozycji Nissens 

jako wiodącego specjalisty na rynku motoryzacyjnym w zakresie chłodzenia silnika (EC), klimatyzacji (AC) oraz 

wydajności i emisji silnika (EE).  

Będziemy aktywnie utrzymywać na rynku dwie oddzielne linie marek i w przyszłości rozwijać zarówno markę 

AVA, jak i markę Nissens:  

- AVA Cooling zapewnia odpowiednie pokrycie na rosnące zapotrzebowania na niezawodną i konkurencyjną 

gamę produktów w zakresie chłodzenia silnika i klimatyzacji , nie tylko na aplikacje do starzejącego się parku 

samochodowego. 

- Nissens to wszechstronna oferta premium, produktów w kategoriach EC, AC i EE, ukierunkowana na 

potrzeby w zakresie części także do nowszych aut, pełnego pokrycia parku samochodowego i nowych 

technologii.  

Łącząc siły z AVA Cooling, nadal wzmacniamy naszą ofertę dla naszych klientów, dążąc do zapewnienia 

atrakcyjnej i zorientowanej na rozwiązania propozycji wartości, która będzie odpowiadać potrzebom rynku.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z planowanym przez nas przejęciem firmy AVA 

Cooling, skontaktuj się z nami. 

Horsens, Listopad 23, 2020. 

 

O AVA Cooling 

AVA Cooling to międzynarodowy producent i dystrybutor części do układów chłodzenia silnika i klimatyzacji. 

AVA Cooling posiada ponad 50-letnie doświadczenie na rynku. Od początku 2017 roku AVA Cooling jest częścią 

Enterex International Limited Group, która jest notowana na giełdzie na Tajwanie. AVA Cooling posiada lokalne 

centra sprzedaży i dystrybucji zlokalizowane w wielu krajach Europy. 

 

O Nissens Automotive  

Nissens Automotive jest wiodącym na rynku producentem i dostawcą produktów termicznych oraz usług 

przeznaczonych dla niezależnego rynku części zamiennych. Firma wchodzi w skład Grupy Nissens i sięga 1921 

roku. Siedziba grupy znajduje się w Danii, a od 2017 roku spółka inwestycyjna Axcel jest jej większościowym 

udziałowcem. Nissens Automotive obsługuje globalne portfolio klientów poprzez konfigurację produkcji, 

sprzedaży i dystrybucji w Azji, obu Amerykach i Europie. 

 

 


