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Bergman & Beving och dotterbolaget
Guide Gloves förvärvar Masters of Gloves
(MoG) och VIP Safety
Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, och dotterbolaget
Guide Gloves har tecknat avtal om att förvärva Masters of Gloves och VIP
Safety. Genom förvärven vill företaget påskynda sin internationalisering och
ytterligare stärka sin position mot den europeiska industrin och användare
inom rättsväsende, brand- och räddningskår samt försvar.
Guide Gloves är marknadsledare i Norden inom skydds- och arbetshandskar.
De nya förvärven stödjer Guides strategi att tillverka och erbjuda

premiumhandskar med särskiljande produktegenskaper samtidigt som det
skapar en stark marknadsplattform i Västeuropa.
VIP Safety grundades 2009 och är en stark strategisk aktör inom personlig
skyddsutrustning i Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Masters
of Gloves är ett ungt och dynamiskt företag som arbetar globalt och utvecklar
handskar till användare som prioriterar kvalitet, säkerhet och komfort.
– VIP Safety har en väldigt stark position på marknaden tack vare sitt
kundfokus och de starka varumärken som företaget säljer. Med dessa förvärv
kommer Guide att stärka sin position och marknadsandel i Benelux. Masters
for Gloves är ett snabbt växande företag som tillverkar högkvalitativa
handskar anpassade för användare med högt ställda krav, vilket kompletterar
Guides produkterbjudande, säger Jan Lundmark, vd på Guide Gloves. – Vårt
mål är att bli en av de ledande tillverkarna av skyddshandskar i Europa för
industri, slutkunder och distributörer.
Bergman & Beving och Guide Gloves förvärvar 100 % av VIP Safety samt 51
% av Master of Gloves. Tillträde för båda förvärven sker omedelbart.
Förvärven kommer att ge omedelbara positiva effekter, främst inom
kunddriven innovation och operationell verksamhet.
VIP Safety och Master of Gloves har sina huvudkontor i Kortrijk, Belgien och i
Nieuwegein, Nederländerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lundmark, vd Guide Gloves
E-post: jan.lundmark@guidegloves.com
Tel: 070-222 46 00
Jo Decock, vd Masters of Gloves
E-post: jo@mastersofgloves.eu
Tel: +32 473 126 410
Eric Jan Boer, vd VIP Safety

E-post: ejb@vipsafety.eu
Tel: +31 6 53 23 11 95

Om Guide Gloves
Guide Gloves grundades i Ulricehamn 1995 och är en världsledande
tillverkare av högkvalitativa skyddshandskar. Vi utvecklar och designar säkra,
bekväma och funktionella handskar för alla typer av branscher och ändamål.
Vi säljer 25 miljoner handskar varje år till kunder i över 30 länder. Läs mer på
guideglov
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