Nota de premsa
Operació subjecta a l’aprovació de la CNMC

DOUGLAS ADQUIREIX 103 ESTABLIMENTS DE
PERFUMERIES IF


El lot d’establiments passarà a ser propietat de Douglas
GmbH, que subrogarà les condicions laborals dels treballadors

 Aquesta operació s’emmarca dins de l’estratègia d’EROSKI per
avançar cap a un Grup més focalitzat en les seves fortaleses i
més rendible
Elorrio, 27 de juliol de 2017.- Douglas GmbH ha arribat a un acord
amb el Grup EROSKI per a l’adquisició de fins a 103 establiments de
Perfumeries If. L’operació preveu el manteniment dels llocs de treball
dels centres traspassats, i les condicions laborals dels treballadors seran
subrogades.
L’operació requereix l’aprovació de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència

(CNMC)

perquè

es

pugui

materialitzar.

Mentrestant,

aquestes botigues continuaran la seva activitat amb normalitat.
EROSKI s’ha marcat la competitivitat com un dels eixos prioritaris per als
anys vinents i aquesta operació s’emmarca dins de la seva estratègia per
a avançar cap a un Grup més focalitzat en les seves fortaleses i més
rendible. El director general de recursos d’EROSKI, Javier Amézaga, ha
valorat positivament l’operació, ja que “tindrà un impacte positiu en la
rendibilitat d’EROSKI a mitjà termini”.
Després d’aquesta operació, el Grup EROSKI manté una xarxa comercial
de 1.270 supermercats i 54 hipermercats, 19 Cash&Carry, i 330 botigues
en negocis de diversificació com ara gasolineres, perfumeries, òptiques,
agències de viatge i botigues de material esportiu, a més de les 8
botigues en línia. La xarxa comercial de distribució alimentària d’EROSKI
es concentra principalment a la franja nord i est de la península, on el
Grup manté una sòlida posició amb un 18% de quota de mercat.
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