
 

 

 

 
Notatka prasowa        10.12.2013 
(tłumaczenie) 

 
Rozszerzenie Grupy Top-Werk 
 
Poprzez połączenie Grupy Top-Werk z Grupą Hess powstał największy na świecie 
producent maszyn i urządzeń do przemysłowej produkcji wyrobów betonowych. 
 
 
Grupa Hess z Burbach, wiod ący dostawca maszyn i urz ądzeń do produkcji 
wysokiej jako ści gotowych wyrobów betonowych oraz Grupa Top-Werk         
z firmami o bogatej tradycji: firm ą SR-Schindler Maschinen Anlagentechnik 
GmbH z Regensburga i Firm ą Prinzing GmbH Anlagentechnik und 
Formenbau z Blaubeuren, poł ączyły si ę w jedn ą Grupę Top-Werk. W ten 
sposób powstała grupa przedsi ębiorstw posiadaj ąca wi ęcej ni ż tuzin 
lokalizacji na świecie, które z ich obszern ą ofert ą wysokiej jako ści 
technologii i jej zintegrowanymi rozwi ązaniami produkcyjnymi dotycz ącymi 
wszystkich grup wyrobów: kostki brukowej, płytek, r ur betonowych, 
wyrobów z betonu komórkowego, sylikatów, przej ęła wiod ącą pozycj ę na 
rynku maszyn i urz ądzeń dla przemysłu materiałów budowlanych. 
  
Solidność wykonania, wydajność, efektywność jak również dążenie do zwiększe-
nia elastyczności w zakresie projektowania kształtu, koloru i powierzchni pro-
duktów końcowych, zwiększenie stopnia integracji i automatyzacji procesów, 
możliwości kompleksowych rozwiązań, to ciągle wzrastające oczekiwania naszych 
klientów.  
 
Dzięki szerokiej gamie maszyn i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych 
a w szczególności wysokiej jakości urządzeń do produkcji kostki brukowej, 
wyrobów z betonu komórkowego, rur betonowych, do mieszania betonu, odgrywa 
Grupa HESS od dawna ważną rolę wśród producentów wysokiej jakości wyrobów 
betonowych. 
 
Spektrum wyrobów Grupy HESS doskonale uzupełniają wyroby firm dotych-
czasowej Grupy Top-Werk: firmy SR-Schindler (linie do produkcji płyt betonowych            
i urządzenia do uszlachetniania płyt, bloczków, kostki i galanterii betonowej) i firmy 
PRINZING (produkty betonowe dla infrastruktury). HESS zatrudnia około 750 
pracowników i posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Holandii, Francji, Rosji, 
Chinach, Indii i Meksyku, a także centra sprzedaży i serwisowe w Kanadzie            
i Dubaju. 
 



 

 

 
 
Fuzja jest wspierana  menadżersko i finansowo przez CGS, międzynarodowego 
inwestora przemysłowego, pochodzącego ze Szwajcarii.                            . 
Długoletni Prezesi, panowie Walter Hess i Roland Krause przekazali w roku 2010 
zarządzanie operacyjne trzyosobowemu Zarządowi, panom Ralfowi Beier, 
Tobiasowi Hess i Friedrichowi Krombach. Zarząd ten zostanie rozszerzony                 
o Prezesów dotychczasowej Grupy Top-Werk w osobach panów: Georga Prinzing    
i Richarda Scheuerlein. 
 
Rozszerzona i znacznie wzmocniona grupa przedsiębiorstw będzie kompleksowo 
reagować na potrzeby klientów i zwiększać zakres i atrakcyjność innowacyjnej 
oferty rynkowej, ponieważ w tej konstelacji dysponuje unikalnymi zasobami            
i umiejętnościami dla przemysłu. 
 
Ralf Beier, Prezes Grupy HESS i Rzecznik Zarządu nowej Grupy, powiedział:                
"W wyniku połączenia Grupy HESS z Grupą Top-Werk (firmami Prinzing                 
i SR-Schindler) powstała struktura, która zjednoczyła wszystkie dyscypliny 
związane z nowoczesną budową maszyn i urządzeń dla przemysłu materiałów 
budowlanych. To pozwoli nam lepiej zaspokoić potrzeby klientów i zaoferować 
zintegrowane rozwiązania w bezprecedensowej jak dotychczas skali. " 
 
Według Prezesa, pana Christopha Hallera, partnera Towarzystwa CGS 
Management: "Dzięki tej fuzji osiągniemy znaczący kamień milowy na drodze do 
udostępnienia olbrzymiego potencjału, tkwiącego w konsolidacji sił dla rynku 
budowy maszyn i urządzeń do produkcji wysokiej jakości wyrobów betonowych.  
Efektem jest pierwsza w pełni zintegrowana grupa przedsiębiorstw oferująca 
kompleksowe rozwiązania dla produkcji przemysłowej wszystkich rodzajów wyro-
bów betonowych, co długoterminowo zwiększa korzyści dla klientów rozszerzonej 
Grupy Top-Werk na całym świecie. " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Top-Werk GmbH:  
jest niemiecką Spółką, w której dominującą rolę odgrywają firmy: SR- Schindler, 
Maschinen Anlagentechnik GmbH z Regensburga i Prinzing GmbH 
Anlagentechnik und Formenbau z Blaubeuren, specjalizujące się w produkcji 
wysoko rozwiniętych maszyn i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych.  
Oba przedsiębiorstwa będą w dalszym ciągu zarządzane przez ich dotych-
czasowych właścicieli panów Georga Prinzing i Richarda Scheuerlein. 
Firma Chemtech Bayern GmbH z Regensburga będzie współpracować                            
i  zabezpieczać nowe rozwiązania technologiczne od strony chemii. 
 
http://www.topwerkgroup.com 
 
 
Grupa HESS: 
została założona w roku 1948 i obecnie jest wiodącym na świecie dostawcą 
maszyn i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych. Dzięki jej 
konsekwentnej polityce  wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, Grupa HESS 
może zaoferować nie tylko indywidualne rozwiązania, ale również całą gamę 
akcesoriów do produkcji bloczków betonowych,  rur betonowych oraz wyrobów           
z betonu komórkowego i silikatów. Dziesięć zakładów produkcyjnych, komplekso-
wa sieć sprzedaży i serwisu na całym świecie gwarantują szybkie i staranne 
opracowanie wszystkich zapytań klientów przez całą dobę i na całym świecie. 
http://www.hessgroup.com 

 
 
CGS: 
przemysłowy fundusz inwestycyjny, doradztwo na rzecz funduszu świadczy 
Towarzystwo CGS Management giesinger gloor lanz & co. z siedzibą w Freisbach/ 
Pfäffikon w Szwajcarii, inwestuje w rentowne przedsiębiorstwa przemysłowe ze 
szczególnym uwzględnieniem innowacji technologicznych, rozwoju organicznego 
oraz strategi buy and build. 
CGS inwestuje wyłącznie w następujących branżach: elektronika i elektrotechnika; 
maszyny i urządzenia, aparatura i wyposażenie; systemy pomiarowe i kontrolne, 
przemysł kooperacji materiałów budowlanych oraz przemysł tworzyw sztucznych, 
w których partnerzy mają kompleksowe i udokumentowane doświadczenie 
operacyjne. 
http://www.cgs-management.com 
 

Dodatkowych informacji udzielaj ą Panowie: 
 
Ralf Beier, Rzecznik Zarządu Grupy Top-Werk, tel. +49 2736 497 680 
 
Christoph Haller, Prezes Partner CGS Management, Tel. +41 55 416 16 40  
info@cgs-management.com 


