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CARLISLE® Companies koopt Arbo Holdings Limited
Hamburg, 02.02.2017.
Carlisle® Companies Inc. heeft per 31.01.2017 voor de volle 100% de aandelen van de
Britse producent Adshead Ratcliffe, een dochter van Arbo Holdings Limited,
overgenomen. De onderneming is gespecialiseerd in industriële kitten en lijmen
evenals producten voor de afdichting van gebouwen en behaalt met 72 medewerkers
een jaaromzet van circa £ 11 miljoen. De producten vullen het portfolio van de
Europese Carlisle® Construction Materials groep uitstekend aan, met het oog op de
geplande groeistrategie, speciaal op het gebied van Sealing Solutions.

Adshead Ratcliffe staat in de Engelse bouwsector bekend om zijn hoogwaardige
afdichtingsproducten van het merk ARBO, die door architecten, opdrachtgevers en
dakdekkers als gevolg van hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden zeer
gewaardeerd worden. In de vestiging in Belper, Derbyshire, worden op maat
gemaakte afdichtingsoplossingen voor de individuele eisen van de klant ontwikkeld
en geproduceerd. Producten en klantenstructuur voegen zich perfect samen in de
nieuw opgerichte businessunit Sealing Solutions van CARLISLE® CM Europe, waarmee
de onderneming ambitieuze groeidoelstellingen wil bereiken en zich richting
systeemaanbieder positioneren wil.

"Producten en waarden passen bij elkaar"
Duncan Kirkwood, Managing Director CARLISLE® Construction Materials Ltd., legt uit:
“Adshead kijkt terug op een succesverhaal van 158 jaar en past daarom erg goed in
onze Europese groep, waarin de wortels van de afzonderlijke nationale vestigingen
eveneens tot in de 19de eeuw teruggaan. Wij hebben vrijwel vergelijkbare
bedrijfsculturen en hetzelfde begrip van goede kwaliteit en goede relaties met o nze
stakeholders, klanten, partners en leveranciers. Dit is in mijn ogen het wezenlijke
aspect voor de succesvolle samensmelting van ondernemingen. Wij kunnen veel van
Adshead leren met betrekking tot producten en eisen van de klanten.“

De eigenaren van Adshead Ratcliffe & Co. Ltd., Martin Blunden, Julian Miller en Roger
Sheehan, bevestigen: “Wij zijn blij en trots bij de CARLISLE® CM Europe groep te
behoren. Wij zijn klaar om de nieuwe economische kansen te grijpen die voor ons
ontstaan door de fusie met de Europese marktleider voor EPDM.
Bovendien kunnen wij zo nieuwe markten ontsluiten. Gemeenschappelijk kunnen wij
onze klanten de beste afdichtingsoplossingen uit één hand aanbieden.“

In beeld van links naar rechts: Martin Blunden, Roger Sheehan, Duncan Kirkwood,
Julian Miller.

