
Societatea B+N Referencia Zrt. a achiziționat participațiile central și est-europene ale Grupului ISS

Budapesta, 31 martie 2021 - Datorită acestei achiziții, semnificative și la nivel internațional, 
grupul ungar de firme a devenit unul din cei mai importanți furnizori de servicii destinate 
locațiilor, din regiune. Tranzacția se referă la participațiile din Cehia, Slovacia, România și Un-
garia a Grupului ISS. Expansiunea reprezintă un pas important și din punct de vedere al întregii 
economii ungare.

Grupul ISS, înființat la Copenhaga, în 1901, este unul din cei mai mari furnizori internaționali de servicii, destinate 
locațiilor. Având aproape 400 de mii de angajați – ca jucător marcant al pieței - deservește mii de clienți, la nivel 
mondial. În anul 2018, grupul a anunțat că, în vederea atingerii scopurilor strategice, dorește să valorifice partici-
pațiile sale din 13 state - incluzând și operațiunile constituind obiectul actualei tranzacții - ca să aibă posibilitatea de 
a se concentra pe piețele sale principale. Valorificarea întreprinderilor ISS din Europe centrală și de est face parte 
din acest proces.  Cele patru întreprinderi subordonate, relevante din regiune, au avut încasări anuale totale de 70 
de milioane de Euro, având circa 4 mii de angajați. Profilul principal al activității este constituit din servicii de curăţe-
nie, servicii tehnice de exploatare, catering și servicii de de pază.
 
Prin această achiziție, societatea B+N Referencia Zrt. a ajuns la o nouă etapă importantă a dezvoltării. Prin această 
achiziție, societatea a devenit unul din cei mai importanți furnizori de servicii destinate locațiilor, la nivel regional. 
Extinderea internațională reprezintă acțiunea logică a societății, succedându-se, în mod bine determinat, succeselor 
de până acum. În ultimele două decenii de activitate, societatea și-a asumat poziția de lider, în Ungaria, în cadrul 
unui segment foarte competitiv. De ani de zile este prezentă, în mod curent, în lista ierarhică a celor 500 de com-
panii autohtone, cu încasări majore. În lista clienților săi pot fi enumerați, pe lângă instituții de stat, și reprezentați 
importanți ai sectorului autohton al întreprinderilor mari. 

„Prin această tranzacție, numărul angajaților societății B+N Referencia Zrt. va depăși 10 mii de persoane.”- a 
menționat Kis-Szölgyémi Ferenc, directorul general al B+N Referencia Zrt. Acesta a mai adăugat: „Capitalul nostru 
este baza noastră de gulere albastre.” 

Prin intrarea pe piață a B+N Referencia Zrt, clienții ISS pot fi siguri că serviciile de înalt nivel, de până acum, își vor 
păstra calitatea, ba mai mult, vor fi dezvoltate, în cadrul întregului portofoliu de facility management. 

Avantajele deja obișnuite pe piața autohtonă, oferite de societate, ca înaltul profesionalism, serviciile de calitate, 
orientarea către clienți, funcționarea flexibilă și adoptarea rapidă a deciziilor vor fi implementate de societatea B+N 
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Referencia Zrt. și în statele din regiune. Toate acestea vor asigura servirea la un nivel calitativ înalt a clienților, și în 
cadrul noilor piețe. Pe lângă profesionalismul necontestat al societății, având capital 100% ungar, societatea înțelege 
și cunoaște în detaliu piața central și est-europeană, ambianța comercială și economică a regiunii. 

Transferul proprietății va intra în vigoare imediat după semnarea contractului, cu excepția vânzării ISS Ungaria, care 
face obiectul aprobării conform politicii uzuale antitrust, și se preconizează că se va încheia la aproximativ 1 lună de 
la semnare.

Firma B+N Referencia Zrt. consideră că misiunea sa socială este să atragă atenția asupra importanței activităților de 
curățenie, acționând pentru recunoașterea acestui aspect. Aprecierea muncii brute reprezintă, în Ungaria, o valoare 
de bază a întreprinderii, scopul principal fiind ca angajații săi să beneficieze de aprecierile ce li se cuvin.  Societatea 
dorește să genereze această schimbare și în cadrul noilor piețe. Societate depune eforturi pentru a păstra și a apre-
cia, în limita posibilităților, toți angajații locali.
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