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Przejęcie SaneChem przez Diversey   

to kontynuacja globalnego planu rozwoju  

w przemyśle spożywczym  

 
Warszawa, 30 grudnia 2020 – Firma Diversey, światowy lider, dostawca kompleksowych 
rozwiązań utrzymania higieny oraz zapobiegania infekcjom dla sektorów instytucjonalnego oraz 
przemysłu spożywczego, ogłosił przejęcie firmy SaneChem – polskiego dostawcy kompleksowych 
rozwiązań higienicznych dla branży spożywczej. Podpisanie porozumienia jest znaczącym krokiem 
w ambitnych planach globalnego rozwoju Diversey.  
 
 
Powstanie wiodącego dostawcy rozwiązań higienicznych w Polsce 
 
SANECHEM®, jako największy polski producent z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, jest 
zaufanym dostawcą profesjonalnych rozwiązań higienicznych. Przejęcie firmy umocni wiodącą 
pozycję Diversey na krajowym rynku, jednocześnie wzmacniając plany rozwoju w Europie 
Wschodniej, w sektorach przemysłu spożywczego, takich jak: sektor alkoholowy, napojowy, 
przetwórstwa spożywczego, przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa mleka, w farmacji oraz w 
sektorze rolniczym. 
 
Synergia, która uwalnia potencjał wzrostu 
 
Phil Wieland, CEO Diversey, powiedział: “Przejęcie SaneChem przez Diversey to ważny moment 
dla obu firm. Istnieje między nami znaczna potencjał synergii, który odzwierciedla więcej niż tylko 
nasze udziały w rynku, a także wykracza poza wspólny zakres naszych produktów, usług i 
rozwiązań. Uznane doświadczenie branżowe SaneChem i bardzo wysokie standardy są ściśle 
ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych oraz regionalnych klientów. Odzwierciedla to 
zaangażowanie Diversey jako firmy zorientowanej na klienta oraz poszukującej ciągłego rozwoju. 
Doświadczenie i reputacja SaneChem na rynkach eksportowych oferuje znaczny potencjał wzrostu 
poprzez wykorzystanie istniejących kanałów umożliwiających rozszerzania naszej pozycji na 
rynkach Europy Wschodniej, co jest kluczowym elementem naszych globalnych planów rozwoju.”   
 
Doskonała jakość i bezpieczeństwo 

Jan Frydrycki, Dyrektor Generalny SaneChem, powiedział: “Cieszymy się, że możemy dołączyć do 
Diversey. Jako posiadacze silnej i dobrze postrzeganej marki, u boku światowego lidera higieny – 
możemy więcej. Połączenie Spółek tworzy nowe możliwości rozwoju i ekspansji. Wiedza i szeroka 
gama innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez Diversey, przyniosą naszej firmie ogromne 
korzyści. To tylko umocni naszą pozycję branżową i pozwoli nam rozwijać się, kierując się 
historycznie dla nas ważnymi, wyjątkowymi wymogami jakości oraz bezpieczeństwa. Nasze 
zaangażowanie w systematyczne podnoszenie standardów na każdym etapie współpracy z 
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naszymi klientami – od produktów, technologii, szkoleń, audytów, po nasze zaangażowanie w 
obsługę – doskonale wpisuje się w ambicje Diversey dotyczące rozwoju w regionie. Połączenie 
dwóch najsilniejszych marek na rynku jest dla naszych klientów kolejnym pozytywnym krokiem w 
kierunku dalszej optymalizacji procesów higieny i najnowszych rozwiązań technologicznych.” 

Zarząd firmy Diversey będzie przeprowadził szczegółową analizę połączonej działalności. 
Działania koncentrować się będą na wzmocnieniu pozycji rynkowej celem dostarczenia 
kompleksowej oferty produktów i usług. Celem analizy będzie również identyfikacja nowych 
możliwości rozwoju z wykorzystaniem doświadczeń obu zespołów. 

 
Chronimy i spełniamy najwyższe wymagania klientów  
  
Ruud Verheul, Global President F&B, Diversey, powiedział: “To początek nowego, ekscytującego 
rozdziału w Diversey F&B. W ramach naszych planów przyspieszenia globalnego rozwoju naszej 
działalności, ta nowa akwizycja w Polsce zapewnia znaczne możliwości rozwoju na rynkach 
Europy Wschodniej. Reputacja SaneChem odzwierciedla reputację Diversey i wzmocni naszą 
obecną ofertę w regionie, jednocześnie umożliwiając nam zdobywanie nowych możliwości 
biznesowych dzięki naszemu zaangażowaniu w spełnianiu najwyższych oczekiwań klientów.  
 
Połączenie naszych dwóch silnych marek przyniesie znaczące korzyści naszym klientom i 
wszystkim pracownikom firmy. Z niecierpliwością czekam na wykorzystanie mocnych stron obu 
firm, aby wzmocnić nasze aspiracje do dalszego rozwoju w regionie, wspierając jednocześnie 
strategiczne cele Diversey w zakresie rozwoju naszego sektora F&B oraz wzmocnienie pozycji 
rynkowej firmy.”  
 
 
 

****** 
 
 
Uwagi dla redaktorów: 
 
 

 Przejęcie SaneChem przez Diversey zakończyło się 30 grudnia 2020 roku. 
 

 Przejęcie SaneChem zostało sfinansowane ze środków własnych Diversey. 
 

 Bain Capital przejął firmę Diversey od firmę Sealed Air we wrześniu 2017 roku. 
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O firmie SaneChem Sp. z o. o 
 
SaneChem jest największym polskim producentem i dostawcą profesjonalnych środków czystości i 
higieny, urządzeń, technologii, usług serwisowych oraz szkoleń i audytów. Od ponad 30 lat jest 
symbolem profesjonalnych rozwiązań utrzymania higieny dla przemysłu spożywczego, utrzymując 
wysoki standard wszystkich działań skierowanych ku klientowi. 
 
Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.sanechem.com.pl 
 
 
 
O firmie Diversey 
 
Celem Diversey jest codzienna ochrona i troska o ludzi. Diversey był i zawsze będzie pionierem  
w dziedzinie rozwiązań higienicznych. Dostarczamy rewolucyjne technologie mycia  
i dezynfekcji, które zapewniają nam pełne zaufanie naszych klientów we wszystkich sektorach. 
Czyni to nas wyjątkowymi wśród wiodących światowych firm zajmujących się utrzymaniem higieny. 
Wszystkie nasze działania opierają się na przekonaniu,  
że utrzymanie higieny to podstawy życia. Dzięki ponad 95-letniemu doświadczeniu chronimy 
naszych klientów, przyczyniając się do poprawy produktywności, obniżenia całkowitych kosztów 
operacyjnych i ochrony marki.  
 
Siedziba Diversey znajduje się w Fort Mill, w Karolinie Południowej, w Stanach Zjednoczonych. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.diversey.com lub śledź nas w mediach 
społecznościach.   
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