
 

 
 

P R E S S M E D D E L A N D E  

Bjarke Andersen 
+45 63 44 22 00 
+45 23 45 61 71 
b.andersen@westfalia-automotive.com 

Westfalia-Automotive ApS 
Nordensvej 15B 
7000 Fredericia 
www.westfalia-automotive.se 

Särtryck gratis, 
vänligen skicka pliktexemplar. 

Taulov, 29. august 2016 

 
WESTFALIA-AUTOMOTIVE AGER AVTAL ATT 
FÖRVÄRVAS AV HORIZON GLOBAL 
 
Westfalia-Automotive Holding GmbH (Westfalia) tillkännagav idag att Företaget har ingått ett 
avtal om att förvärvas av Horizon Global Corporation (NYSE: HZN), en av världens ledande 
tillverkare av drag och släp utrustning. Transaktionen kommer att skapa ett sammanslaget 
bolag som kommer att vara väl positionerat för att påskynda tillväxten av dess globala 
närvaro genom att utnyttja sin kraftfulla portfölj av globala varumärken för att få tillgång till 
nya marknader och kunder. 
 
"Den här affären kommer att kombinera två väl respekterade, globala marknadsledare och 
innovatörer i design och tillverkning av dragkrokssystem för fordonsindustrin  
utrustningstillverkare, återförsäljare och eftermarknadskunder ", säger Bernd Welzel, CEO, 
Westfalia-Automotive. "Vi tackar DPE Deutsche Private Equity för deras beskydd och är 
tacksamma för deras värdefulla bidrag och stöd under de senaste åren. Försäljningen av 
Westfalia till Horizon är en mycket bra lösning för våra företag, anställda, kunder och 
aktieägare. Nu är vi mycket glada över att bli en medlem av Horizon Global familjen. 
Våra varumärken kommer att få en utökad global räckvidd och våra produkter blir 
tillgängliga för en betydligt större kundbas, vilket möjliggör fortsatt innovation av ny teknik 
och produkter baserade på en global produktion fotavtryck." 
 
"Vidare speglar transaktionen positivt styrkan i vårt företag och vår duktiga och engagerade 
medarbetare som Horizon kommer att fortsätta att bygga vidare på, " fortsatte Welzel. "Vi har 
en världsklass av teammedarbetare och är övertygade om om framtida framgångar för våra 
varumärken och produkter som en del av en större, global närvaro. Vi räknar med att 
förvärvet slutförs under fjärde kvartalet av 2016, villkorat av sedvanliga villkor. " 
 
A. Mark Zeffiro, VD och koncernchef för Horizon Global, sade "Vi är glada att välkomna hela 
Westfalia laget till Horizon Global familjen. Detta betydande förvärv är ett mycket positiv 
uttalande om vår framtidstro i det nya, sammanslagna bolaget och dess portfölj av 
välrenommerade varumärken och produkter. " 
 
Telefonkonferens och webbsändning Information 
Horisont Global kommer att hålla en telefonkonferens på torsdag 25 augusti, 2016, vid 
09:00 Eastern Time. Deltagarna på samtalet ombeds att registrera 5-10 
minuter före utsatt starttid genom att slå (844) 711-8052 och från 
utanför USA på (832) 900-4641. Använd konferens identifiering 
nummer 70199564. Ett ljud live webcast av telekonferensen kommer att finnas tillgänglig 
genom Horizon Global webbplats. Denna webcast kommer att vara tillgänglig sida genom 
den 1 september kommer 2016. telefonkonferens att direktsändas samtidigt, och i sin helhet, 
genom Horizon Global webbplats. 
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Aktieägare, representanter för media och andra kan delta i webcasten genom att registrera 
genom avsnittet Investor Relations på bolagets hemsida. Presentationen kommer även att 
finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.horizonglobal.com 
 
En inspelning av samtalet kommer att finnas tillgänglig på Horizon Global hemsida eller per 
telefon genom uppringning (800) 585-8367 och utanför USA på (404) 537-3406. Snälla 
använd konferensidentifieringsnummer 70199564. Telefonkonferensen kommer att finnas 
tillgänglig cirka två timmar efter slutet av samtalet och fortsätta genom September 1, 2016. 
 
Om Westfalia-Automotive 
Med huvudkontor i Rheda-Wiedenbrück, Tyskland, är Westfalia-Automotive ett av världens 
ledande tillverkare av dragkrokar, kabelsatser  för personbilar och lätta nyttofordon med en 
internationell närvaro. Totalt, mer än 1.700 olika dragkrok typer för nästan alla bilmärken är 
utvecklas och produceras. Företaget har cirka 900 anställda. För mer information, besök 
www.westfalia-automotive.com. 
 
Om Horizon Global 
Med huvudkontor i Troy, Michigan, Horizon Global Corporation (NYSE: HZN) är en 
ledande designer, tillverkare och distributör av hög kvalitet, customengineered 
bogsering, släp, last och liknande.\Redovisning, tillbehör produkter för originalutrustning, 
eftermarknad och försäljningskanaler kunder på en global basis. Vårt uppdrag är att utnyttja 
vår framsynta teknik för att utveckla och leverera ”bäst i klassen” produkter för våra kunder, 
samarbeta med våra anställda och inser värdeskapande för våra aktieägare. För mer 
information, besök  www.horizonglobal.com. 
 
Om DPE Deutsche Private Equity 
DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) är en oberoende tyska privata investeringsbolag 
investerar i små och medelstora företag (SMF) i Tyskland, Österrike och Schweiz. Sedan 
starten 2007 Volker Hichert och Marc Thiery, DPE framgångsrikt lanserat två fonder med 
totalt tillgångar på över 600 miljoner € och investerat i 18 företag och 30 add-on förvärv. För 
mer information, besök www.dpe.de. 
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