6 decembrie 2016
SAINT-GOBAIN ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA ÎN INDUSTRIA STICLEI
PLANE DIN ROMÂNIA
Saint-Gobain achiziţionează întregul capital social al companiei românești Pietta Glass
Working, care activează în domeniul procesării sticlei pentru aplicaţii industriale și al
elementelor vitrate pentru fațade.
Cifra de afaceri estimată pentru 2016 este de 20 milioane Euro, cu un puternic potențial de
creștere în următorii ani.
Saint-Gobain Glass este prezentă pe piaţa din România din 2006, cu producţie de sticlă
plană, sticlă cu depuneri metalice şi sticlă laminată.
Achiziția va permite Grupului francez să îşi extindă amprenta industrială pentru a servi şi mai
eficient piaţa mondială de faţade, aflată în continuă creştere și pentru a-şi întări poziția în
piaţa aplicațiilor industriale, cu o bază de costuri optimizată.
Tranzacția survine în linie cu strategia Grupului Saint-Gobain de a-și extinde gama de
produse către soluții cu valoare adăugată mare.

Despre Saint-Gobain
Cu o vastă experienţă şi capacitate de inovare, Saint-Gobain, lider mondial în domeniul habitatului şi al
materialelor de construcţii, creează, produce şi distribuie materiale şi soluţii care contribuie la bunăstarea şi
viitorul fiecăruia dintre noi. Acestea pot fi găsite pretutindeni, în locurile în care trăim şi în viaţa de zi cu zi: în
clădiri, transporturi, infrastructură şi în multe aplicaţii industriale. Ele oferă confort, performanţă şi siguranţă,
abordând provocările legate de construcţie durabilă, de eficienţa utilizării resurselor şi de schimbările climatice.
Cu vânzări de 39,6 miliarde de euro în 2015, Saint-Gobain operează în 67 de ţări şi are peste 170.000 de
angajaţi. Pentru mai multe informaţii despre Saint-Gobain, vizitaţi www.saint-gobain.com şi accesaţi contul de
Twitter @saintgobain.
În România, Saint-Gobain deţine şapte activităţi (Abrasives, Brodrene Dahl, Glass, Isover, PAM, Rigips şi Weber)
şi operează 10 unităţi de producţie în şapte situri industriale situate în Brăneşti, Călăraşi, Ploieşti, Satu-Mare,
Tulcea, Turda şi Suceava.
Pentru mai multe amănunte, vizitaţi: www.saint-gobain.ro, contul de Facebook Saint-Gobain România, LinkedIn
Saint-Gobain Romania și Twitter @saintgobain_ro.
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