Minőségügy: jelentős fúzió Magyarországon

A piacot is befolyásoló átszervezésre szánta el magát az egykori TÜV SÜD KERMI
és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. német anyavállalata, a TÜV SÜD AG. A magyar piac sajátosságainak megfelelően összevonja a két
vállalatot. A fúzió következtében jelentősen javulhat a magyar piaci partnerek
kiszolgálása.

TÉNYEK
Tények az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-vel kapcsolatban





A német tulajdonú TÜV SÜD AG a magyar piac
igényeit ﬁgyelembe véve úgy döntött, hogy az
ügyfelek komplex kiszolgálása érdekében egy
vállalat keretein belül összevonja magyarországi összes tevékenységét. A németországi anyavállalat 2005-ben, egy privatizációs eljárás keretében vásárolta meg a patinás nevű, több
évtizedes tapasztalattal rendelkező KERMI-t, és
fejlesztette tovább szolgáltatási körét. A vállalatcsoporton belül bevezetett új szervezeti felépítés erőforrásainak leghatékonyabb kihasználása céljából az új tevékenységi terület teljes
körűen az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szolgáltatási körét bővíti.
Dr. Madaras Gábor, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyvezetője szerint a vállalatcsoport szakértői tevékenysége továbbra is biztosítja a jogilag szabályozott és szabadpiaci területen forgalomba
hozott termékek sikerét, ráadásul a partnerek számára a fúzió további előnyöket garantál. A TÜV
SÜD KERMI eredeti szolgáltatásai az ÉMI-TÜV
SÜD Kft. KERMI Osztálya révén lesznek a partnerek számára hozzáférhetőek.
A magyarországi vállalat alapvető ﬁlozóﬁája
a gyártók, importőrök és kiskereskedők támogatása, hogy termékeik alkalmassá váljanak a nemzeti és nemzetközi piacokon történő megjelenésre. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. minden üzleti területre
testreszabott, egyedi szolgáltatásokat nyújt, melyek biztosítják, hogy a termékek
 megfeleljenek a vonatkozó előírásoknak,
 állandó, magas minőségűek legyenek,
 megfeleljenek a vásárlói követelményeknek,
 versenyelőnyöket biztosítsanak.

A vállalat alapításának éve: 1992
A vállalat tevékenységi köre: műszaki vizsgálat,
elemzés
A vállalat dolgozóinak száma: 139
A vállalat éves bevétele: 1,8 milliárd forint

Tények a TÜV SÜD KERMI Kft.-vel kapcsolatban





A vállalat alapításának éve: 1995. 10. 1. / 2005.
12. 15.
A vállalat tevékenységi köre: műszaki vizsgálat,
elemzés
A vállalat dolgozóinak száma: 25 (2010. augusztus)
A vállalat éves bevétele: 190 000 000 Ft
(2010. augusztusi előrejelzés alapján)

Tények az új szervezeti működéssel kapcsolatban





Személycserék szakértői pozíciókban: nincsenek
A KERMI szervezeti működése az ÉMI-TÜV SÜD
Kft. kereteiben: önálló üzletágként teljesen integrálódik az ÉMI-TÜV szervezetében
Szolgáltatási terület bővülése: fogyasztási cikkek
vizsgálata és tanúsítás a műszaki termékek, könynyűipari és vegyipari termékek és az élelmiszerek
területén

A TÜV SÜD nemzetközileg vezető szolgáltató konszern
az IPAR, MOBILITÁS és HUMÁN stratégiai üzleti területeken. 14 000 munkatárssal több mint 600 képviselettel rendelkezik. Szakértői teamje, mint a folyamatokban együttműködő partnerek gondoskodnak a
technika, rendszerek és know-how optimalizálásáról.
Így erősítve világszerte üzletfelei versenyképességét.
Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a német TÜV SÜD AG és állami tulajdonban lévő ÉMI Kft. vegyesvállalata. Mérnökszolgáltató vállalatként vezető szerepet tölt be a
műszaki vizsgálatok és tanúsítások területén. Szakértő tevékenységét nemzetközi és nemzeti akkreditációk és notiﬁkációk alapján végzi immár 156 munkatársa segítségével.
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