TISKOVÁ ZPRÁVA
Madrid, Paříž, 13. září 2022

AKVIZICE SPOLEČNOSTI ASIDEK SPOLEČNOSTÍ ARKANCE - DCEŘINOU
SPOLEČNOSTÍ SKUPINY MONNOYEUR
Dne 13. září 2022 získala společnost ARKANCE - dceřiná firma skupiny MONNOYEUR - společnost
ASIDEK od společnosti CT. Asidek byl založen v roce 1992 a dnes je klíčovým hráčem v oblasti
digitalizace stavebnictví a výrobního průmyslu ve Španělsku a Portugalsku. Arkance tak doplňuje své
portfolio řešení a posiluje svou vedoucí pozici v distribuci CAD a BIM technologií v Evropě a Turecku.
Arkance Systems posiluje svou pozici v rámci Evropy jako Platinum partner Autodesku s pobočkami v
zemích Beneluxu, Francii, Polsku, České republice, na Slovensku, v Turecku, Finsku, Maďarsku,
Španělsku a Portugalsku.
Partner pro chytřejší tvorbu
Tato akvizice je v souladu se strategií společnosti MONNOYEUR vytvořit přední evropskou distribuční
síť, která bude podporovat její klienty - dodavatele stavebních a zemních prací, projekční kanceláře,
vlastníky infrastruktury, výrobní společnosti a provozovatele dolů a lomů - na jejich cestě k
digitalizaci.

"Během několika málo let se společnost ARKANCE stala významným hráčem v síti prodejního kanálu
AUTODESK v Evropě a nyní zaujímá vedoucí postavení v mnoha zemích Evropy. Jsme nesmírně
spokojeni s rozvojem této aktivity v rámci naší skupiny a s jedinečnou nabídkou hodnoty, kterou nám
umožňuje nabízet našim tradičním zákazníkům ve stavebnictví, ale také v širším měřítku výrobním
subjektům," říká Philippe MONNOYEUR, generální ředitel skupiny MONNOYEUR.
Akvizicí společnosti ASIDEK investuje ARKANCE do jednoho z největších prodejců AUTODESK v jižní
Evropě, kde má ASIDEK síť 9 poboček rozmístěných po celém Španělsku a Portugalsku.
Vstup na španělský a portugalský trh
Gregoire ARRANZ, generální ředitel společnosti ARKANCE, říká: "Jsem velmi nadšený a hrdý, že se s
vámi mohu podělit o to, že se společnost ASIDEK stává součástí společnosti Arkance. Společnost
ASIDEK má silnou pozici na jihoevropském trhu, jejímž prostřednictvím podstatně zvýšíme naši
přítomnost na evropském trhu. Náš tým odborníků a specialistů se rozrůstá, díky čemuž jsme ještě
schopnější podpořit naše zákazníky v jejich digitální transformaci, a to nyní i v budoucnu. Těším se, že
budu moci přivítat 42 kolegů ze společnosti ASIDEK v rodině ARKANCE. Společnost ASIDEK se
zaměřuje na poradenství a implementaci CAD/CAM/CAE/PLM technologií pro nejrůznější průmyslová
odvětví (architektura, strojírenství, stavebnictví, přírodní zdroje, letectví, automobilový průmysl nebo
průmyslové stroje)."
Jesus Prieto, generální ředitel a prezident společnosti CT, řekl: "Společnost Arkance si vysoce cení
vedoucího postavení společnosti Asidesk jako jednoho z nejvýznamnějších prodejců Platinum v jižní

Evropě. Integrace umožní Ikeru Ochoaovi a celému týmu Asidek pokračovat v růstu v rámci
organizace, která je zaměřena výhradně na obchodování se společností Autodesk. CT se i nadále
soustředí na rozvoj nových obchodů založených na digitalizaci."
"Tým společnosti Asidek je potěšen, že se může stát součástí významné skupiny, jakou je ARKANCE
SYSTEMS. Jsme přesvědčeni, že podniknuté kroky přispějí k profesnímu i osobnímu rozvoji týmu
Asidek a také k tomu, aby zůstal na předních příčkách ve Španělsku a Portugalsku. Tento krok nám
nepochybně umožní i nadále pomáhat našim zákazníkům v procesech digitální transformace, aby byli
efektivnější a konkurenceschopnější," říká Iker Otxoa, generální ředitel pro Španělsko a Portugalsko.

***
STAŽENÍ V PDF
***
O společnosti CT - ASIDEK
Společnost Asidek, která je Platinovým partnerem společnosti Autodesk, je přední společností v oblasti
konzultačních služeb, implementace a školení řešení Autodesk CAD, CAM, CAE, PLM a BIM. Od svého
založení v roce 1992 se společnost Asidek věnuje inovacím a aplikaci nejmodernějších technologií pro
průmysl, architekturu, strojírenství a stavebnictví ve Španělsku a Portugalsku.
CT je přední technologická skupina, která poskytuje inovační řešení a inženýrské služby v oblasti
letectví, kosmonautiky, námořnictví, automobilového průmyslu, železnic, energetiky a průmyslových
závodů. Od roku 1988 společnost CT posouvá hranice technologií prostřednictvím inovací a zvyšuje
výkonnost na novou úroveň v průběhu celého životního cyklu výrobků od návrhu a výroby až po
poprodejní inženýrskou podporu. Za úspěchem společnosti CT stojí více než 1 800 talentovaných
zaměstnanců
v
osmi
zemích.
www.thectengineeringgroup.com
O skupině MONNOYEUR MONNOYEUR
Rodinný podnik založený v roce 1906, poskytuje svým zákazníkům ze stavebnictví a průmyslu efektivní
a produktivní stroje a manipulační řešení - prostřednictvím distribučních sítí BERGERAT MONNOYEUR,
APROLIS a IPSO. Kromě toho společnost GROUPE MONNOYEUR podporuje své zákazníky při řešení
jejich problémů v oblasti dodávek energie a digitalizace prostřednictvím svých specializovaných
dceřiných společností ENERIA a ARKANCE. Skupina s více než 7 500 zaměstnanci působí v 18 zemích a
v roce 2021 vykázala obrat přes 2,3 miliardy eur.
O společnosti ARKANCE
Posláním společnosti ARKANCE je podporovat své zákazníky při přechodu na digitální technologie
prostřednictvím své evropské sítě odborníků. Se 750 zaměstnanci pracujícími ve 4 divizích - ARKANCE
SYSTEMS, ARKANCE OPTIMUM, ALLTERRA a SITECH - skupina spolupracuje s předními světovými
společnostmi, zejména AUTODESK a TRIMBLE, na distribuci a implementaci řešení určených k
optimalizaci všech fází životního cyklu stavebního nebo průmyslového projektu, od kanceláří až po
výrobní provozy a staveniště.
O společnosti ARKANCE SYSTEMS
V rámci organizace ARKANCE se ARKANCE SYSTEMS zaměřuje na poskytování kompletního softwaru a
aplikací pro všechny fáze životního cyklu stavebních a konstrukčních projektů. Po těchto akvizicích nyní
ARKANCE SYSTEMS čítá 600 zaměstnanců včetně více než 250 aplikačních inženýrů, kteří podporují 120
000 uživatelů prostřednictvím evropské sítě vytvořené ve Francii, BeNeLuxu, Polsku, Finsku, Litvě, v
České a Slovenské republice, v Turecku a v Maďarsku, a v rámci svého strategického rozvoje bude i

nadále investovat. Její odborníci stojí v čele všech témat týkajících se BIM, digitálních dvojčat, průmyslu
4.0 a dalších oblastí internetu věcí. ARKANCE SYSTEMS je AUTODESK® PLATINUM PARTNER a TRIMBLE
AUTHORIZED CHANNEL PARTNER v zemích, kde skupina působí.
Kontakt pro další informace:
Ellis VAN BUN: +31 (0)6 27 83 62 46 / ellis.vanbun@arkance-systems.com
Anabella Leguizamón: +34 679 131 149 / aleguizamon@asidek.es

