GASA GROUP og Plantas Group indgår aftale, der styrker begge virksomheder.
GASA GROUP’s aktivitet for Cash & Carry og auktioner i Danmark, i daglig tale kaldet ’Blomsterselskabet’, afsætter planter og
snit til det professionelle segment på det danske marked.
Denne aktivitet overdrages delvist pr. den 1. juli 2017 til Plantas Group.
Aftalen omfatter overdragelse af alle Blomsterselskabets forretningsområder i Ålborg samt Cash & Carry i Odense og Århus.
Auktionen i Århus fortsættes ikke efter den 1. juli 2017, hvilket vil sige, at sidste auktionsdag i Århus er torsdag den 29/6
2017.
Det direkte salg og auktionen i Odense fortsætter under GASA GROUP.
Begge parter anser aftalen som positiv for den videre udvikling af begge virksomheders strategi.

Plantas Group:
”Plantas Group er i forvejen en stor udbyder af blomster på det danske marked. Med købet af aktiviteterne cementerer vi
positionen yderligere, og vi glæder os til at integrere aktiviteterne i vores
nuværende set-up” udtaler Administrerende Direktør, Michael Honoré.
Direktør, Morten Bondgaard supplerer: ”I Århus flytter vi pr. 1. juli 2017 det eksisterende Cash & Carry på Havkærvej over til
vores egen lokation i Grydhøjparken, drevet som et 24/7 timers Cash & Carry i regi af Pro Flora, der henvender sig til den
professionelle blomsterhandler.
Samme koncept vil vi adoptere på Lavsenvænget i Odense, hvor Blomsterselskabets Cash & Carry omdannes til et Pro Flora
Cash & Carry.
I Ålborg driver vi auktionen videre med samme gode service for kunderne som hidtil. Herudover etablerer vi på
Frederikstadvej også et Pro Flora Cash & Carry, som hidtil har været drevet på Atletikvej i Svenstrup.” slutter Morten
Bondgaard.

GASA GROUP:
Med dette frasalg ønsker GASA GROUP fortsat at skærpe fokus og ressourcer på virksomhedens hovedaktivitet, som er
afsætning til eksport samt til retailkunder på hjemmemarkedet.
Samtidig står GASA GROUP over for en flytning til nyt domicil, hvor et yderligere fokus på forretningsområderne, Retail,
Wholesale og Young Plants, vil være prioriteret.
GASA GROUP har gennem flere år tilpasset Blomsterselskabets aktiviteter, og de sidste 2 år har det givet et positivt resultat.
Aktiviteten står nu klar til nye strategiske tiltag.
Det er derfor glædeligt for GASA GROUP - efter at have afsøgt markedet -, at vi med dette frasalg kan give
Blomsterselskabets medarbejdere en ny arbejdsgiver, som har dette forretningsområde som kerneforretning - samtidig med,
at vi retter fokus på vores egen kerneforretning og skærper det kommercielle set-up i GASA GROUP.

Begge parter ser med positive forventninger frem til Blomsterselskabet i nye rammer.
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.
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