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Warszawa, 1 lutego 2016

TRANSAKCJA W POLSCE ZAMKNĘŁA PROCES PRZEJĘCIA PRZEZ EDEN SPRINGS BIZNESU NESTLE WATERS DIRECT
Umowa przejęcia 5 europejskich oddziałów zwiększy obroty Grupy Eden o ponad 20%

1 lutego 2016 roku Eden Springs dokonał ostatecznej transakcji nabycia aktywów Nestlé Waters Direct (NWD)
w pięciu krajach. W ostatnim etapie transakcji Nestlé Waters Polska przekazało część aktywów firmie Eden Springs,
która wzmocniła tym samym swoją pozycję w Polsce i Europie.
Umowa w Polsce stanowi część szerokiego procesu integracji przez Grupę Eden Springs aktywów Nestlé Waters Direct
w Niemczech, Portugalii, Holandii (grudzień 2014) i Rosji (styczeń 2015). Spowoduje to wzrost przychodów całej Grupy
o ponad 20%. Raanan Zilberman, Prezes Zarządu Eden Springs komentuje: „To ekscytujący czas dla Grupy Eden. Dzięki
transakcji przejęcia na czterech rynkach obserwujemy efekt synergii, który pozwoli nam na dalsze inwestycje w
doskonalenie serwisu i wprowadzanie innowacji. Integracja w Polsce właśnie się rozpoczęła i oczekujemy równie
pozytywnego wyniku.”
Zilberman kontynuuje: „Jesteśmy szczęśliwi mogąc powitać naszych nowych polskich klientów i pracowników w Grupie
Eden. Ugruntowaną pozycję dostawcy wody źródlanej zawdzięczamy m.in.: długiej obecności rynkowej w Polsce. To
właśnie tutaj w 1997 roku otworzyliśmy pierwszy oddział w Europie. Marka Eden jest znana przez polskich
konsumentów jako wiarygodny partner i doceniana za wysoką jakość usług, czego dowodem mogą być wielokrotne
wyróżnienia Złotym Godłem Laur Konsumenta. Tę dbałość o naszych Klientów chcemy z całą pewnością wzmacniać”.
Realizacja transakcji wiąże się z przekonaniem Eden Springs w obecny i przyszły rozwój europejskiego rynku dostaw
wody i kawy. Dotychczasowi klienci obsługiwani w systemie Dar Natury i MySpring będą mieli od teraz do dyspozycji
największą platformę dystrybucyjną, szerokie portfolio produktowe tj.: dostęp do dystrybutorów wody źródlanej,
filtrujących wodę, profesjonalnych ekspresów i dostaw kawy cenionych marek jak Lavazza. „Dzięki usługom Eden
klienci biznesowi mogą zapewnić swoim pracownikom wszystkie niezbędne napoje biurowe od jednego dostawcy.” –
twierdzi Raanan Zilberman.
Firma Eden Springs ma ponad 20-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań wodnych do ponad 600.000 biur i
domów w 18 krajach. Wysoka jakość obsługi pomogła spółce zdobyć zaufanie nie tylko szerokiego grona
konsumentów, ale również podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw w całej Europie.

„Zakończona transakcja przejęcia aktywów Nestlé Waters Direct to kolejny krok do realizacji wizji spółki, by stać się
ulubionym i najczęściej wybieranym dostawcą wody i kawy przez firmy w Europie. Nasze produkty oraz doskonały
serwis pomogą dbać o dobre samopoczucie pracowników i pozytywną energię każdego dnia” – komentuje Raanan
Zilberman, Prezes Zarządu Eden Springs.
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****
Eden Springs Polska jest częścią Grupy Eden obecnej w 18 krajach Europy i czołowym dostawcą wody źródlanej, dystrybutorów filtrujących oraz
wyśmienitej włoskiej kawy i ekspresów do firm i domów. W Polsce działa od 1997 roku. Obecnie firma zatrudnia 660 pracowników, posiada
3 rozlewnie oraz działa poprzez 36 centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Firma rozwija własną markę włoskich kaw Edenissimo oraz jest
oficjalnym dystrybutorem ekspresów Lavazza Blue i Saeco.
Codziennie w Polsce ponad 1 milion osób korzysta z wody i kawy od Eden. Misją firmy jest zapewnienie wszystkim swoim klientom dobrego
samopoczucia i pozytywnej energii przez cały dzień - zarówno w pracy, jak i w domu. Priorytetem Eden Springs jest dbałość o wysoką jakość
produktów i najwyższy poziom obsługi Klientów. Potwierdzeniem tej filozofii mogą być zdobyte wyróżnienia: Konsumencki Lider Jakości 2015 oraz
Złote Godło Laur Konsumenta Dekady 2004-2014 za konsekwentnie najwyższe oceny konsumentów w branży dystrybutorów wody źródlanej do
firm.

