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Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην MercedesBenz Ελλάς, περνά στην ελβετική Emil Frey Group
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Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Mercedes-Benz Ελλάς, η οποία περνά στην
ελβετική Emil Frey Group.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Mercedes-Benz Ελλάς, ως το πιο
πρόσφατο μέλος του Emil Frey Group, του επί σειράς ετών μεγαλύτερου δικτύου
διανομής οχημάτων στην Ευρώπη με πάνω από 620.000 πωλήσεις το 2021,
εισέρχεται από το 1ο τρίμηνο του 2023 «σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης στην
ελληνική αγορά αυτοκινήτου και σχεδιάζει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την
ανταγωνιστική της θέση, σε μια περίοδο όπου ο κλάδος της αυτοκίνησης
μετασχηματίζεται».
Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο καθεστώς, η αλλαγή της
ιδιοκτησίας θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Ο κος Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της MercedesBenz Ελλάς δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε στρατηγικός εταίρος της Emil Frey AG
και δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε και να επιταχύνουμε τη συνεχή ανάπτυξή της.
Η Emil Frey AG είναι αναμφίβολα ηγέτης στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων και
είμαστε βέβαιοι ότι η Mercedes-Benz Ελλάς, ως το πιο πρόσφατο μέλος της, θα
ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στην πολυτελή κατηγορία

στην Ελλάδα και θα συνεχίζει να διαμορφώνει τις τάσεις στον ραγδαία
μεταβαλλόμενο χώρο της αυτοκίνησης».
Ο κος Gerhard Schuermann, CEO του Frey Group δήλωσε:
“Είμαστε περήφανοι που επιλεχτήκαμε ως ο έμπιστος συνεργάτης για τη Διανομή των
Επιβατηγών και Ελαφρών Επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz και smart,
καθώς και των Φορτηγών και Λεωφορείων της Daimler Trucks στην Ελλάδα.
Μαζί με το έμπειρο προσωπικό της Mercedes-Benz Ελλάς, είμαστε ενθουσιασμένοι
που θα συνεχίσουμε την επιτυχημένη της πορεία, θα αναπτυχθούμε και θα
αναβαθμίσουμε περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών για αυτά τα εξαιρετικά
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και πολυτέλειας”.

To προφίλ του Emil Frey Group
Ο Όμιλος Emil Frey Group AG ιδρύθηκε το 1924 με έδρα τη Ζυρίχη, ως συνεργείο
ποδηλάτων και μοτοσυκλετών.
Ο ιδρυτής της Emil Frey με τον επαγγελματισμό του κέρδισε γρήγορα κορυφαία φήμη,
τόσο ως τεχνικός με την άμεση και σωστή εξυπηρέτηση που προσέφερε, όσο και ως
αγωνιζόμενος με το αθλητικό του πνεύμα και την ποιότητα των προϊόντων του.
Σήμερα αποτελεί έναν πολυπληθή Όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στη
Διανομή και Λιανική Πώληση αυτοκινήτων, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην
Ευρώπη αντιπροσωπεύοντας πολυτελείς, Premium αλλά και πιο volume seller
μάρκες, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, φορτηγών και
λεωφορείων μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.
Παράλληλα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση και μίσθωση οχημάτων,
στους εταιρικούς στόλους, στα ανταλλακτικά και στα logistics, στη διαχείριση
χώρων στάθμευσης, στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, στα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα
κλασικά αυτοκίνητα, σε σχολές ασφαλούς οδήγησης, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό
και στην εμπορία μοτοσυκλετών.
Συνολικά, ο Όμιλος επιχειρεί ενεργά σε 680 σημεία, απασχολώντας πάνω από
23.000 υπαλλήλους. Παρά τον πολυεθνικό του χαρακτήρα, ο Όμιλος Emil Frey
παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση όπου οι αρχές του ιδρυτή της εξακολουθούν
να οδηγούν την κουλτούρα της.

