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Energy Group
zaprasza na regaty...
Energy Group, dostawca rozwiπzaÒ
z zakresu transmisji i dystrybucji ener-
gii elektrycznej, organizuje w dniach
14-16 czerwca ÑRegaty Energy Gro-
up Sailing Cup 2007î. W imprezie we-
zmπ udzia≥: Onninen, Lumen Polska,
Laser Atl, Control Process 3, Kacz-
marek Electric, Kopel, Elektromontaø
PoznaÒ, TIM, Contrast Zdzis≥aw Sta-
chowiak i PrzedsiÍbiorstwo RobÛt
Elektrycznych P&P. Wy≥πcznym pa-
tronem medialnym imprezy jest Ma-
gazyn Elektrosystemy.

... i organizuje
cykl szkoleÒ
Energy Group organizuje takøe cykl
szkoleÒ dla projektantÛw oraz firm
wykonawczych. W maju odbÍdπ siÍ
dwie konferencje ñ w Warszawie
i Wroc≥awiu. Tematem przewodnim
spotkaÒ bÍdzie prezentacja nowego
programu EG Software, wprowadza-
nego na polski rynek przez Energy
Group. Podobne szkolenie mia≥o
miejsce juø w kwietniu w Krakowie. 

TIM przenosi
warszawski oddzia≥ 
Sto≥eczny oddzia≥ hurtowni elektro-
technicznej TIM z Wroc≥awia zosta≥
przeniesiony w nowe miejsce. Od
kwietnia znajduje siÍ w podwar-
szawskich Regu≥ach.
Nowy adres:
ul. Regulska 2b, 05-820 PiastÛw
tel.: (22) 666 66 80,  723 07 92 
fax: (22) 666 66 85, 723 07 93 
e-mail: zh.warszawa@tim.pl

Schneider Electric
zmienia adres
Biuro polskiego oddzia≥u Schneider
Electric, producenta urzπdzeÒ z dzie-
dziny rozdzia≥u energii elektrycznej
i przemys≥owych systemÛw sterowa-
nia, od 1 maja mieúci siÍ w nowej sie-
dzibie. Nowy adres: 
Wiúniowy Business Park
Budynek F
ul. I≥øecka 24
02-135 Warszawa
tel.: (22) 511 82 00
fax: (22) 511 82 02

Nowa grupa zakupowa
rozpoczÍ≥a dzia≥alnoúÊ
z poczπtkiem tego ro-

ku. Powsta≥a w wyniku fuzji ist-
niejπcych od koÒca lat 90. Gru-
py Rondo i El-Forum. DecyzjÍ
o nowej nazwie ñ Polska Grupa
Elektryczna Forum Rondo ñ
podjÍto na pierwszym walnym
zgromadzeniu udzia≥owcÛw,
ktÛre mia≥o miejsce w lutym. 

Silniejszy podmiot

Na po≥πczenie dwÛch grup
zakupowych w jednπ zdecydo-
wano siÍ m.in. ze wzglÍdu
na dynamiczny wzrost sprzeda-
øy, jaki w ostatnich latach noto-
wa≥a zarÛwno Grupa Rondo,
jak teø El-Forum. Przedstawi-
ciele obu firm stwierdzili, øe
fuzja pozwoli im na lepsze
konkurowanie na rynku oraz
przyczyni siÍ do jeszcze szyb-
szego rozwoju. 

ñ Podejmujπc decyzjÍ o po-
≥πczeniu naszych firm mieliúmy
na celu stworzenie powiπzaÒ
kapita≥owych pomiÍdzy zrze-
szonymi podmiotami, ktÛre do-
celowo stworzπ prÍønπ sieÊ,
zbudowanπ na bazie dotych-
czasowych doúwiadczeÒ oraz
potencja≥u finansowego i tech-
nicznego obu grup ñ stwierdza
Krzysztof Lisowski, by≥y prezes
grupy Rondo.

Fuzja

Rozmowy dotyczπce fuzji
trwa≥y praktycznie przez ca-
≥y 2006 r. W efekcie tych roz-

mÛw pod koniec grudnia w spra-
wie po≥πczenia podpisano list
intencyjny. Przez nastÍpne mie-
siπce trwa≥y formalnoúci zwiπ-
zane konsolidacjπ. Obecnie do-
biegajπ one koÒca, a przed Fo-
rum Rondo stojπ nastÍpne cele
do realizacji. 

Zadania 
na ten rok

Do jednych z najwaøniej-
szych zadaÒ na bieøπcy rok na-
leøy wypracowanie optymalne-
go modelu wspÛ≥pracy wew-
nπtrz nowej po≥πczonej grupy,
jak teø kooperacja z dostawca-
mi. Ponadto Forum Rondo za-
mierza w tym roku intensywnie
prowadziÊ integracjÍ podmio-
tÛw zrzeszonych w nowej gru-
pie oraz wspÛlne dzia≥ania
marketingowe, szkolenia, pro-
mocje itp. Wdroøony ma takøe
zostaÊ wspÛlny system kompu-
terowy oraz wprowadzony pro-
gram lojalnoúciowy.

ñ Celem d≥ugoterminowym
jest dalszy rozwÛj firmy. Wierzy-
my, øe wkrÛtce do≥πczπ do nas
kolejne hurtownie elektryczne,
przez co nasz potencja≥ wzroúnie
jeszcze bardziej ñ oznajmia Jo-
anna Bπk, by≥a prezes El-Forum.

Forum Rondo

Obecnie Polska Grupa Elek-
tryczna Forum Rondo zrzesza 47
úredniej wielkoúci hurtowni dzia-
≥ajπcych na terenie ca≥ego kraju.
W ubieg≥ym roku obie grupy
tworzπce Forum Rondo, zatrud-
niajπc 620 osÛb osiπgnÍ≥y przy-
chody w wysokoúci 420 mln z≥
ñ aø o 120 mln z≥ wiÍcej niø rok
wczeúniej. Firma specjalizuje siÍ
przede wszystkim w sprzedaøy
kabli i przewodÛw. Duøy udzia≥
w obrotach stanowiπ takøe tech-
nika úwietlna, aparatura modu≥o-
wa i osprzÍt instalacyjny. G≥Ûw-
nymi odbiorcami Forum Ron-
do sπ firmy instalatorskie oraz
klienci indywidualni.

Forum Rondo finalizuje
proces konsolidacji
Tomasz Krześniak

Forum Rondo ñ grupa zakupowa powsta≥a w wyniku po≥πczenia El-Fo-
rum i Grupy Rondo ñ koÒczy proces konsolidacji. Teraz g≥Ûwnym za-
daniem dla nowego podmiotu na polskim rynku elektrotechnicznym
jest wypracowanie odpowiedniego wspÛlnego modelu wspÛ≥pracy.
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