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Szanowni Klienci,
z przyjemnością pragniemy poinformować Państwa o postępach, jakie poczyniliśmy na drodze do
zostania wiodącym, globalnym dostawcą rozwiązań dachowych i hydroizolacyjnych – nie tylko pod
względem wielkości, ale – co ważniejsze – także pod względem innowacyjności, produktów i usług,
dzięki którym jesteśmy preferowanym partnerem biznesowym w tej branży.
Dzięki firmom Braas Monier i Icopal grupa Standard Industries łączy dwie silne, wzajemnie
uzupełniające się działalności, aby stworzyć światowej klasy dostawcę rozwiązań posiadającego
zróżnicowaną ofertę technologii dla dachów spadzistych i płaskich.
Ten nowy, połączony lider na rynku europejskim będzie nosić nazwę „BMI Group”. Nowa nazwa
wywodzi się zarówno od Braas Monier, jak i Icopal, oraz symbolizuje wspólną przyszłość obu firm,
jednocześnie podkreślając ich rozległe dziedzictwo.
BMI zapewni Państwu dostęp do bogatszej, bardziej zróżnicowanej oferty systemów dachowych
i usług dla sektora dachów płaskich i spadzistych. W przyszłości przełoży się to na korzyści
wynikające z silniejszej obecności na rynku dzięki powstaniu rozległej platformy sprzedażowej,
usługowej i marketingowej w ramach połączonej działalności. Ponadto planujemy znaczne
inwestycje w naszą infrastrukturę, co pozwoli nam sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom
technologicznym i logistycznym naszych klientów.
Chcemy jednak zapewnić, że w obliczu nowych możliwości nie naruszymy podstaw naszego
dzisiejszego sukcesu. Silne, zakorzenione lokalne marki Braas Monier i Icopal pozostaną bardzo
ważną częścią połączonej działalności. Pragniemy zwiększyć generowaną wartość poprzez
wykorzystanie odrębnych organizacji sprzedażowych dla dachów płaskich i spadzistych. Większa
skala BMI ułatwi nam inwestowanie w nowe technologie i innowacje produktowe. Wierzymy,
że stabilne, prywatne przedsiębiorstwo zarządzane w duchu podobnych wartości przyniesie firmom
korzyści i zapewni większą odporność na wahania rynkowe.
Nowy zespół zarządzający BMI stanowi odzwierciedlenie siły i doświadczenia obu firm - Braas
Monier oraz Icopal:






Tony Robson, Executive Chairman firmy Icopal, obejmie stanowisko prezesa wykonawczego
(Executive Chairman) w BMI Group;
Georg Harrasser, Chief Executive Officer (CEO) firmy Braas Monier, obejmie stanowisko
prezesa BMI Group;
Matthew Russell, Chief Financial Officer (CFO) firmy Braas Monier, obejmie stanowisko CFO w
BMI Group;
Tom Anderson, Chief Operating Officer (COO) firmy Icopal, obejmie stanowisko COO w BMI
Group;
Keith Sanders, Senior Vice President (SVP) of National Accounts, Sales Administration &
International firmy GAF, obejmie stanowisko SVP Sales Strategy w BMI Group.

Nowy zespół łączy ponad 100 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach kierowniczych w branży
materiałów budowlanych i pokryć dachowych.
Mamy nadzieję, że podzielają Państwo nasz entuzjazm związany z ogromną szansą, jaka otwiera
się przed firmami Braas Monier i Icopal, które wspólnie pragną pozostać Państwa preferowanym
partnerem biznesowym w branży pokryć dachowych i hydroizolacji. Nasi pracownicy z oddaniem
pracują na sukces nowego, silnego przedsiębiorstwa, a w rezultacie także na sukces Państwa,
naszych klientów.

Z wyrazami szacunku,

Tony Robson

Georg Harrasser
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