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Edenred zawiadamia o przejęciu Nets Prepaid, lidera na
rynku świadczeń pracowniczych w Finlandii
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Edenred nabyła Nets Prepaid , lidera na rynku świadczeń pracowniczych w Finlandii. Po wejściu na ten
2
rynek w 2011 roku , Grupa stała się tym samym niekwestionowanym liderem rynku.
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Nets Prepaid oferuje bony żywieniowe sieci restauracji Lounas i bony rekreacyjne dla ponad 10 tys. klientów i
120 tys. beneficjentów. W 2012 r. Spółka osiągnęła dochód z emisji przekraczający 200 mln euro.
Transakcja, zgodna z docelową strategią przejęć Grupy, pozwala Edenred stać się niekwestionowanym liderem
rynku w kraju o 2,5 mln pracowników etatowych, którego penetracja jest niska, rzędu 10 %.
„Po wprowadzeniu w 2011 r. naszych rozwiązań w formie bonów żywieniowych i rekreacyjnych w Finlandii,
przejęcie to stanowi doskonałą okazję do wzmocnienia naszej obecności na rynku i rozwoju sprzedaży
wieloproduktowej. Silniejsi, dzięki integracji z zespołem doświadczonym na fińskim rynku świadczeń
pracowniczych, będziemy w stanie zapewnić naszym klientom, członkom i beneficjentom nieporównywalny
dotychczas poziom usług” - powiedział Arnaud Erulin, Dyrektor Generalny Edenred na Europę Środkową i
Skandynawię.
—
Firma Edenred, która jako pierwsza opracowała voucher na posiłki Ticket Restaurant® i jest światowym liderem w dziedzinie
przedpłaconych usług korporacyjnych, opracowuje i dostarcza rozwiązania, dzięki którym życie pracowników staje sie łatwiejsze a firmy
mogą poprawiać efektywność swojej organizacji.
Poprzez zapewnienie wykorzystania przyznanych funduszy zgodnie z przeznaczeniem rozwiązania te umożliwiają firmom bardziej
efektywne zarządzanie w zakresie:
Świadczeń pracowniczych (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Vouchery na Opiekę nad Dziećmi itp),
Procedur zarządzania wydatkami (Ticket Car, Ticket Cleanway, Repom, itp.),
Programów motywacyjnych i nagród (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, itp.).
Grupa dostarcza także wsparcia instytucjom publicznym w zakresie zarządzania programami społecznymi.
Firma Edenred jest notowana na giełdach NYSE i Euronext Paris i prowadzi działalność w 40 krajach, posiada 6 000 pracowników, prawie
610 000 klientów będących firmami lub podmiotami sektora publicznego, 1,3 miliona firm afiliowanych oraz 38 miliona beneficjentów. W
2012 r. łączny wartość wyemitowanych produktów wynosiła 16,7 miliarda Euro, z czego 61% pochodziło z rynków wschodzących.
Ticket Restaurant® oraz inne nazwy handlowe produktów i usług Edenred są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Edenred SA. Grupa wspiera również
instytucje publiczne w zarządzaniu programami społecznymi.
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Nets Prepaid to usługi przedpłacone oferowane przez spółkę Nets Oy.
Wprowadzenie karty Ticket Mind&Body i bonów żywieniowych.
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Rozwiązania umożliwiające zakup towarów i usług sportowych i kulturalnych.
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