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Fusie Euradius ongedaan gemaakt

Euradius en The Sheridan Group beëindigen samenwerking
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Attachments none

Op 9 januari hebben Ronald Hof en Jan Prins, namens de oud-

aandeelhouders van Euradius, een overeenkomst getekend 

waardoor de fusie tussen Euradius en het Amerikaanse  

The Sheridan Group (TSG) ongedaan wordt gemaakt. Na een 

samenwerking van bijna twee jaar staan de Europese bedrijven, 

opnieuw onder de naam Euradius, weer op eigen benen.

In mei 2007 is Euradius gefuseerd met het Amerikaanse 

The Sheridan Group. De samenwerking tussen Euradius en 

TSG heeft in deze jaren niet geleid tot de verwachte 

synergetische voordelen. Verschil in inzicht in ondernemerschap 

en teleurstellende resultaten hebben partijen er uiteindelijk 

toe doen besluiten de samenwerking te beëindigen.
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Alle Nederlandse en Duitse bedrijven worden door de voormalige 

aandeelhouders van Euradius terug gekocht van TSG. Door deze 

hernieuwde zelfstandigheid is het ongewijzigde Euradius 

Management team ervan overtuigd dat een hogere mate van 

flexibiliteit en klantgerichtheid kan worden bereikt. “De continuïteit 

van de Europese bedrijven blijft hierdoor ook voor de toekomst 

gewaarborgd”, aldus Ronald Hof (CEO).

Euradius telt 9 werkmaatschappijen. In Nederland zijn dat 

Alfabase, Haasbeek, Eurasia, Krips, Cross Media Solutions 

Nederland en Printforce. In Duitsland Stürtz, CMS – Cross Media 

Solutions en CS-Druck (50 %).

Euradius behoudt haar focus op de marktsegmenten wetenschap, 

documentatie, educatie en het algemene boek en zal zich 

onverminderd inspannen om toonaangevend te blijven op haar 

vakgebied. “En” zo verwacht Ronald Hof “met de volledige steun 

van onze medewerkers kunnen wij de dienstverlening aan onze 

opdrachtgevers en onze marktpositie alleen nog maar verbeteren”.

Voor meer informatie en/of fotomateriaal kunt u contact 

opnemen met:

Nederland Ronald Hof, tel. +31.384.254-690

 Jan Prins, tel. +31.384.254-692

Duitsland Friederike Sauerbrey, tel. +49.931.385-329 
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