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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

V Bocholtu, dne 09. ledna 2023 

 

Autoneum přebírá subdodavatele automobilového 

průmyslu Borgers 

• Insolvenční správce Dr. Frank Kebekus prodává aktiva německých společností 
a podíly v dceřiných společnostech  

• Věřitelské výbory schválily kupní smlouvu  

• Kebekus: „Ekonomicky rozumné řešení bylo nalezeno během 

necelých tří měsíců“ 

 

Autoneum, světový lídr na trhu a v oblasti technologie pro akustické a tepelné 

řešení vozidel se sídlem ve švýcarském Winterthuru, přebírá aktiva 

společností Borgers v Německu a podíly v dceřiných společnostech ve Francii, 

Polsku, Švédsku, Španělsku, České republice, ve Spojeném království a ve 

Spojených státech amerických. Příslušná kupní smlouva byla notářsky 

ověřená za obvyklých odkládacích podmínek. Zaplacená hodnota podniku činí 

117 miliónů eur. Věřitelské výbory společností Borgers SE & Co. KGaA,  

Johann Borgers GmbH, Johann Borgers Berlin GmbH a Borgers Süd GmbH 

kupní smlouvy již dříve schválily.  

 

„Po podání insolvenčních návrhů jsme dynamicky prosadili řešení pokračování 

pro celou skupinu s přibližně 4 500 pracovními místy na všech úrovních, navíc 

s velmi náročnou organizací pokračování provozu bez přerušení“, komentuje 

kupní smlouvu Dr. Frank Kebekus, od 01. ledna 2023 insolvenční správce 

společností Borgers v Německu.  „Navzdory složité situaci jsme během necelých 

tří měsíců nalezli ekonomicky rozumné řešení pro společnosti pod mou správou 

a pro skupinu Borgers jako celek, které skupině otevírá udržitelné perspektivy“.



Strana 2/3 

 

 

 

 

Matthias Holzammer, generální ředitel společnosti Autoneum Holding AG, 

říká: „Převzetí společností Borgers je založeno na průkazné a přesvědčivé 

průmyslové logice. Technologie a produktová portfolia společností Autoneum 

a Borgers se ideálně doplňují. Díky kompetencím společnosti Borgers 

Autoneum značně rozšíří své vedoucí postavení na globálním trhu v oblasti 

akustických a tepelných řešení vozidel.“ 

 

Dne 17. října 2022 podalo představenstvo a management dodavatele 

automobilového průmyslu Borgers návrh na zahájení standardního 

insolvenčního řízení u příslušného obvodního soudu pro společnosti Borgers 

SE & Co. KGaA, Borgers Management SE, Johann Borgers GmbH, Johann 

Borgers Berlin GmbH a Borgers Süd GmbH. Soud jmenoval advokáta Dr. 

Franka Kebekuse prozatímním insolvenčním správcem.  

 

Podle předběžných propočtů vygeneroval koncern Borgers bez strojírenské 

divize, která byla prodána již v létě 2022, v obchodním roce 2022 s přibližně  

1 800 zaměstnanci v Německu a téměř 2 700 zaměstnanci v dceřiných 

společnostech roční tržby ve výši cca 710 miliónů eur. Společnosti a závody 

mimo Německo nebyly a nejsou řízením přímo dotčeny. Na ně nebyl podán 

insolvenční návrh.  

 
O skupině Borgers 

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

výrobcům automobilů textilní a pěnové díly vybavení, které tito výrobci instalují do svých 

vozidel.  

Bez ohledu na typ pohonu se funkční výbava vozidel od skupiny Borgers používá jako zvlášť 

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

prostoru a v prostoru motoru jakož i v exteriéru všech typů vozidel od malých osobních 

automobilů až po těžká nákladní vozidla.  

Skupina Borgers, založená na obnovitelných surovinách, vyvíjí individuální řešení pro jakékoli 

vozidlo a opakovaně stanovuje 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 již ve velmi raném stádiu do vývoje automobilů.  

V Německu vyrábí Borgers v závodech v Berlíně (284 zaměstnanců), Bocholtu (celkem 865 

zaměstnanců), Ellzee (451 zaměstnanců) a Krumbachu (294 zaměstnanců).  

www.borgers-group.com 

 

http://www.borgers-group.com/
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O společnosti Autoneum 

Autoneum je světovým lídrem v oblasti akustického a tepelného řešení vozidel. Společnost vyvíjí a 

vyrábí multifunkční, lehké komponenty a systémy pro interiér, motorový prostor a podvozek vozidel. 

K zákazníkům společnosti patří prakticky všichni výrobci automobilů v Evropě, Severní a Jižní 

Americe, Asii a Africe. Autoneum provozuje ve světě 53 výrobních závodů a zaměstnává ve 24 

zemích přibližně 11 720 zaměstnanců. Společnost se sídlem ve švýcarském Winterthuru je kótována 

na švýcarské burze SIX pod symbolem AUTN. 

 

www.autoneum.com 

 
 

 
 
Kontaktní osoba pro zástupce médií: 

thomas SCHULZ 

tsc.komm I Köln-Ehrenfeld 

mobil: + 49 171 86 86 482 

mail: tsc@tsc-komm.de 

http://www.autoneum.com/
mailto:tsc@tsc-komm.de

