Kära kund,
På Lipac tror vi på affärer genom partnerskap och vi är mycket nöjda med vår affärsrelation
med er, därför vill vi informera er om att:
Riwal som i början av april förvärvade Lipac Liftar är ett privatägt företag som grundades för
mer än 50 år sedan och är representerat i 16 länder över hela Europa, Mellanöstern och Indien och köparen är en av de största leverantörerna av liftar och teleskoplastare för uthyrning i Europa.
Lipacs arbete kommer att fortlöpa som vanligt, alla anställda följer med till Riwal och ni som
kund kommer inte att märka någon skillnad. Riwal har en depå i Malmö vilket gör att vi
breddar oss i Sverige.
Per Hedebark, Lipacs tidigare ägare och VD säger: ”Vi är glada över att vårt företag går samman med en av världens ledande aktörer inom uthyrning av liftar mm. Genom att samla våra kunskaper och resurser är jag övertygad om att vi kommer att kunna vidareutveckla vår kombinerade
verksamhet på den svenska marknaden till gagn för våra kunder. Lipacs anställda kommer att kunna
dra nytta av nya utvecklingsmöjligheter inom den internationella Riwal-koncernen ”.
Søren Rosenkrands, Riwals chef för affärsutveckling, kommenterar: ”Sverige är ett av de viktigaste områderna när det gäller vår tillväxtstrategi. Förvärvet av Lipac kommer att stärka Riwals
marknadsposition i Sverige avsevärt. Riwal och Lipacs nya sammanslagning ger en stark synergieffekt, eftersom båda företagen är specialister på maskiner för arbete i höjden och har
kompletterande depåplatser. Vi fokuserar båda på att leverera den bästa kundupplevelsen och våra
kärnvärden är säkerhet och hållbarhet.

Riwal Holding Group, etablerades 1968 med huvudkontor i Nederländerna. Idag är Riwal en internationell uthyrnings- och försäljnings
specialist på liftar och teleskoplastare och generatorer. Riwal sysselsätter över 2.200 personer, har 67 depåverksamheter i 16 länder, driver
över 16 500 enheter och bedriver verksamhet i över 70 länder. Riwals mission är att genom engagerade människor, ge den bästa
kundupplevelsen.
Internationellt
Riwal är verksamt genom hela Europa och Mellanöstern, och även i Indien och Kazakstan. Med vårt nätverk av partner kan vi stödja
verksamheter i praktiskt taget alla länder genom vår International Rentals affärsenhet, oavsett om vi själva finns på plats där. Det finns inte
många företag som kan matcha vår internationella räckvidd.
Tänka globalt, arbeta lokalt
Hur global vår täckning än är, vi har inte förlorat sikten på hur viktigt det är att arbeta sida vid sida med den lokala kunden. För oss är varje
transaktion personlig. Vi samarbetar nära med våra kunder för att fastställa vilken utrustning de precis behöver och allt annat som kan
krävas vad det gäller träning och service. Med små team som arbetar från nästa 60 depåer över hela världen är vi för det mesta både bildligt
och bokstavligen nära våra kunder. Vi tror att det är därför vi kan reagera snabbt och pålitligt, och vi tror också att det återspeglas i
förhållandet som vi har byggt upp med våra kunder, baserat på delad respekt, ömsesidigt intresse och förtroende.
Här finns Riwal
Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Kazakstan, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

