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Lünen, Kraków, 02.06.2015. REMONDIS, największe niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne w zakresie gospodarki wodnej i 
recyklingowej nabywa firmę van Gansewinkel Polska Sp. z o.o. Odpowiednia umowa została podpisana na początku 
czerwca. Van Gansewinkel Polska należała do tej pory do niderlandzkiej Grupy van Gansewinkel. 
 
Przedmiotem transakcji jest przejęcie wszystkich spółek grupy van Gansewinkel w Polsce w zakresie gospodarki odpadami 
oraz usług komunalnych przez REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorstwo osiągnęło w roku 2013 obrót 
w wysokości 100 mln PLN zatrudniając 320 pracowników i obsługując trzy instalacje recyklingowe. Van Gansewinkel działa 
na południu Polski w oddziałach w Krakowie, Rudzie Śląskiej, Tarnowie, Oławie oraz Legnicy. Pod zarządem REMONDIS 
Polska działalność operacyjna spółki van Gansewinkel ma zostać w przyszłości umocniona i rozszerzona.  
 
REMONDIS działa na polskim rynku już od 1992 roku, oferując poprzez spółki i oddziały w ponad 40 miastach na terenie 
całego kraju, kompleksowe usługi w zakresie recyklingu oraz gospodarki wodnej. Dzięki działalności REMONDIS 
przerabianych zostaje około 1,5 mln ton surowców i odpadów rocznie. Akwizycja firmy van Gansewinkel Polska ma w 
szczególności umożliwić szybszy rozwój na rynku dolnośląskim. Dr Marek Gębski, Członek Zarządu REMONDIS Sp. z o.o.: 
„Zakres usług firmy van Gansewinkel Polska pasuje idealnie do naszej działalności. Do tego dochodzi regionalna 
koncentracja firmy na południu kraju, co pozwala umocnić naszą działalność w tym regionie i idealnie uzupełnia sieć naszych 
obecnych lokalizacji. Wzmocni to jednocześnie obecność REMONDIS w całym kraju.” 
  
Transakcja jest jeszcze uwarunkowana zgodą UOKiK. 
 
Informacje dodatkowe: 

 
REMONDIS jest jednym z największych na świecie prywatnych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodnej i 
recyklingowej, świadczy usługi dla około 30 mln ludzi. Poprzez oddziały oraz udziały w przedsiębiorstwach REMONDIS działa 
w 24 europejskich krajach oraz w Chinach, Indiach, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Australii oraz w 
innych krajach na czterech kontynentach. Założone w 1934 roku rodzinne przedsiębiorstwo osiąga roczny obrót w wysokości 
6,4 miliarda Euro (2014), zatrudniając 31.000 pracowników. REMONDIS stawia na partnerskie koncepcje, nowe pomysły, 
przyszłościowe perspektywy, mając istotny wkład w przyszłość zaopatrzenia w surowce i wodę.  
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