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Pressmeddelande 

   

Tyska konkurrensmyndigheten stoppar Loomis förvärv av Ziemann 

Den 29 januari 2019 annonserade Loomis överenskommelsen om att förvärva det tyska 
kontanthanteringsbolaget Ziemann Sicherheit Holding GmbH (Ziemann). Som tidigare 
kommunicerats var förvärvet beroende av godkännande av tyska konkurrensmyndigheten, 
Bundeskartellamt. Bundeskartellamt har idag kommunicerat sitt beslut att stoppa förvärvet. 
Kraven på eftergifter från Bundelskartellamt har varit oväntat omfattande.  

Då Loomis och dess rådgivare är av uppfattningen att kraven från Bundelskartellamt är alltför 
långtgående, överväger nu Loomis möjligheten till rättslig prövning.  

“Vi är förvånade och besvikna över den striktare än förväntade hållningen från Bundeskartellamt 
men Tyskland är fortsatt en attraktiv marknad för Loomis. Vi kommer nu att se över de rättsliga 
alternativen samtidigt som vi fortsätter fokusera på vår befintliga tyska verksamhet som 
plattform för tillväxt. Detta beslut påverkar inte vårt starka engagemang för att nå våra finansiella 
mål 2021”, säger Loomis vd och koncernchef Patrik Andersson. 

Loomis är enligt avtal skyldiga att erlägga en ”break-up fee” till säljaren, uppgående till 2 MEUR, 
som kommer att redovisas och rapporteras i det fjärde kvartalet som en förvärvsrelaterad 
kostnad. 
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