
 

1 
 

 

 

 

 

Anunci / Nota de premsa 

  

BUENAVENTURA GINER, S.A. establirà una aliança 

estratègica amb el Grup IPH 

 

Barcelona, 26 de setembre de 2016 

 

Per reforçar la seva posició de mercat i preparar-se per als reptes del 

futur, BUENAVENTURA GINER, S.A. ha decidit unir les seves forces amb 

el Grup IPH. 

 

BUENAVENTURA GINER, S.A. és una empresa líder en la distribució 

tècnica fundada l’any 1939, amb unes vendes actuals de més de 30 

milions d’euros realitzades a través dels seus 12 punts de servei a 

Espanya. El creixement constant de la companyia li ha permès convertir-

se en un dels referents més importants a Espanya dins del sector dels 

subministraments industrials. BUENAVENTURA GINER, S.A. compta 

amb una àmplia gamma de productes, com ara rodaments, transmissió 

de potència i tecnologia d’accionament, pneumàtica, hidràulica, 

tecnologia d’estanquitat, tecnologia de lubrificació, eines i serveis per al 

manteniment. BUENAVENTURA GINER, S.A. està dirigida per un sòlid 

equip directiu, que inclou la família. Aquest equip seguirà al capdavant de 

la companyia, aportant experiència i continuïtat al Grup.   

Amb unes vendes de més de 1.100 milions d’euros, IPH és un dels grups 

de distribució tècnica més importants d’Europa. En els darrers 10 anys, 

IPH ha afavorit activament la consolidació del sector aportant-hi diversos 

actors europeus potents. Actualment, el Grup IPH està present a Europa 

a través de moltes marques fortes: especialment ZITEC i 

KISTENPFENNIG a Alemanya, OREXAD a França, MINETTI a Itàlia i 

BIESHEUVEL TECHNIEK als Països Baixos. 

“Aquest és el pas adequat i el moment adient per formar part d’una entitat 

europea amb el Grup IPH, una de les companyies líder de la indústria a 

Europa”, explica Federico GINER, President de GRUPO GINER i fill del 

fundador de BUENAVENTURA GINER, S.A. “Això reforçarà el 

desenvolupament de BUENAVENTURA GINER, S.A. Com a part del 

procés i en la mateixa línia del nostre compromís a llarg termini amb la 

indústria i amb BUENAVENTURA GINER, S.A., la família seguirà 

profundament implicada en el desenvolupament de la companyia dins del 

mercat espanyol”. 
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Contact 

 

Pour IPH : 

Nicole ROFFÉ 

EZRA Communication 

nroffe@ezra.eu 

Tel : + 33 6 60 06 16 45 

 

Christian COLLIGNON 

ccollignon@group-iph.com 

Tél. + 33 6 76 48 06 86 

José Ramon SURROCA, Conseller Delegat de BUENAVENTURA 

GINER, S.A., destaca: “El mercat està canviant ràpidament. L’aliança 

amb IPH ens permetrà preparar-nos millor per als canvis dels mercats i 

seguir en aquest camí de creixement dinàmic. A més, ens aportarà més 

flexibilitat, especialment en els àmbits del comerç electrònic i la logística, 

i ens facilitarà encara més l’accés als grans clients”. 

“Fa molt de temps que coneixem la família de BUENAVENTURA GINER, 

S.A. i valorem la companyia BUENAVENTURA GINER, S.A. com un dels 

principals actors a Espanya”, afirma Pierre POULETTY, Conseller 

Delegat d’IPH. Walter NEMETZ, Director d’Estratègia i 

Desenvolupament, afegeix: “Estem desitjant treballar amb els membres 

de la família GINER per desenvolupar més la nostra base a Espanya”. 

“BUENAVENTURA GINER, S.A. té una clara vocació de servei envers 

els seus clients”, afirma el Director de Vendes Jordi GIL, “perquè estem 

profundament centrats en ajudar els nostres clients a millorar la seva 

rendibilitat mitjançant un servei d’alta qualitat, establint amb ells una 

relació de confiança, i estem segurs que l’aliança amb el Grup IPH ens 

ajudarà a reforçar aquesta posició”. 

“Estem convençuts que, a través d’aquesta aliança, tindrem un major 

accés als clients internacionals, i desenvoluparem la nostra gamma 

actual de productes, essencial per al nostre creixement”, afegeix Federico 

Giner Peyra, Director de Grans Comptes. 

La companyia seguirà presidida per Federico GINER, que també liderarà 

la integració amb IPH i el desenvolupament a Espanya. Treballarà 

conjuntament amb l’equip del projecte per desenvolupar una estratègia 

per tal de reforçar la posició de mercat a Espanya amb la marca GINER, 

per a això serà necessari continuar forjant relacions sòlides amb els 

principals proveïdors així com mantenir un índex alt de creixement a 

Espanya.  

 

 

El Grup IPH compta amb el suport de PWC Asesores Negocios, SL 

(assessors fiscals i financers) i de  Watson Farley & Williams Spain, SL 

(assessors legals),  

BUENAVENTURA GINER, S.A. compta amb l’assessorament de Toda & 

Nel-Lo Abogados (assessoria legal) en aquesta transacció. 
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Sobre BUENAVENTURA GINER, S.A. 

 

BUENAVENTURA GINER, S.A. opera a Espanya sota el nom de GINER. 

En total, BUENAVENTURA GINER, S.A. representa una xarxa de 12 

punts de servei amb més de 135 empleats, amb uns ingressos globals de 

gairebé 30 milions d’euros. 

BUENAVENTURA GINER, S.A. opera en 6 segments de producte, i 

concentra la major part de la seva activitat (aproximadament el 75%) en 

la transmissió de potència i els rodaments. La companyia també disposa 

d’un departament especialitzat en serveis per al manteniment industrial 

en els sectors de la transmissió de potència i dels rodaments. 

BUENAVENTURA GINER, S.A. i IPH han col·laborat prèviament per 

donar servei a clients internacionals de tot Europa. 

BUENAVENTURA GINER, S.A. disposa de gairebé 4.500 clients actius i 

1.000 proveïdors adequadament diversificats. 

 

Sobre el Grup IPH 

 

IPH es coneix amb el nom d’OREXAD a França, D’HONT a Bèlgica, 

ZITEC i KISTENPFENNIG a Alemanya, MINETTI a Itàlia, BIESHEUVEL 

TECHNIEK als Països Baixos, MONTALPINA a Suïssa, NOVOTECH a 

Romania i ROBOD a Polònia. Les vendes d’IPH superen els 1.100 milions 

d’euros, a través de més de 250 punts de servei i dels seus més de 4.000 

empleats.  

A més de formar part dels principals actors del mercat europeu, IPH o la 

seva filial és núm.1 a França, núm.1 a Alemanya en transmissió de 

potència, núm.1 a Itàlia en transmissió de potència, núm.2 als Països 

Baixos i núm.3 a Bèlgica. 

IPH té més de 100.000 clients actius i 15.000 proveïdors, i opera en 6 

segments de producte: transmissió de potència, mecanització, eines 

(manuals i motoritzades), muntatge, equipaments per a tallers i equips de 

protecció individual. El segment de la transmissió de potència representa 

el 40% de les seves vendes. 
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