
BORGERS 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Bocholtu, dne 17. října 2022 

Dodavatel automobilového průmyslu Borgers žádá o řádné insolvenční řízení 

pro společnosti v Německu   

• Pokračování v běžné obchodní činnosti, umožnění celkové reorganizace skupiny

• Zvýšené náklady na energie a materiály egalizovaly předchozí úspěchy restrukturalizace

• Advokát dr. Frank Kebekus byl jmenován prozatímním insolvenčním správcem

Představenstvo a vedení dodavatele automobilového průmyslu, společnosti Borgers, podaly u 

příslušného obvodního soudu pro společnosti Borgers SE & Co. KGaA, Borgers Management SE,  

Johann Borgers GmbH, Johann Borgers Berlin GmbH a Borgers Süd GmbH návrh na zahájení řádného 

insolvenčního řízení. Soud jmenoval advokáta dr. Franka Kebekuse prozatímním insolvenčním 

správcem.  

Běžný provoz by měl pokračovat co nejplynuleji. Skupina Borgers si tak ponechává všechny možnosti 

umožňující celkovou restrukturalizaci koncernu. Představenstvo a vedení nejprve písemně 

informovaly zaměstnance. Nárůst cen energií, které lze obtížně předvídat, a vysoké materiálové 

náklady egalizovaly restrukturalizační úspěchy z minulých měsíců a let a krátkodobě vedly 

k mimořádným ztrátám výnosů a likvidity.  

Prozatímní insolvenční správce dr. Frank Kebekus uvádí: „Se svým týmem se budu v zájmu věřitelů a 

zaměstnanců zasazovat o rozvoj perspektivy této tradiční společnosti, jejíž historie je stará více než 

150 let. Již při prvních kontaktech bylo jasné, že si mnoho zákazníků přeje pokračovat v obchodních 

vztazích se společností Borgers.  

Skupina nedávno vygenerovala roční obrat ve výši přibližně 650 miliónů eur s téměř 1 900 

zaměstnanci v Německu a přibližně 2 700 zaměstnanci v Polsku, Švédsku, Španělsku, České republice, 

ve Spojeném království, Spojených státech a Čínské lidové republice. Společnosti a závody mimo 

Německo nejsou navrženým řízením přímo dotčeny. Nebyl na ně podán insolvenční návrh.  

O skupině Borgers 

Skupina  Borgers, založená v roce 1866, dodává všem německým a různým mezinárodním výrobcům 

automobilů textilní a pěnové části vybavení, které tito výrobci instalují do svých vozidel.  

Bez ohledu na typ pohonu se funkční výbava od společnosti Borgers používá jako velmi lehké části 

obložení a nosné díly, tlumení a izolace v prostoru pro cestující, v zavazadlovém prostoru a v motoru 

jakož i v exteriéru všech typů vozidel od malých osobních automobilů až po velké nákladní vozy.   



Na základě obnovitelných surovin vyvíjí skupina Borgers individuální řešení pro každé vozidlo a 

opakovaně stanoví nové standardy pro celé odvětví s inovacemi produktů, procesů a materiálů.  

Mezi zákazníky patří téměř všichni přední světoví výrobci automobilů, kteří zapojují Borgers jako 

systémového a vývojového partnera do vývoje vozidel již ve velmi rané fázi.  

V Německu vyrábí společnost Borgers v závodech v Berlíně (290 zaměstnanců), Bocholtu (celkem 827 

zaměstnanců), Ellzee (476 zaměstnanců), Holzgerlingenu (49 zaměstnanců) a v Krumbachu (258 

zaměstnanců). 
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