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Zelená od antimonopolních úřadů: společnost Miele 

získává většinový podíl ve Steelco Group 

První společná vystoupení na trhu jsou plánovaná na podzim 2017 

 
 
Gütersloh/Riese Pio X, 15. srpna 2017  

Je to oficiální: Miele, rodinný koncern z německého Güterslohu, získal většinu akcií italské 
společnosti Steelco, specializující se na lékařské technologie. Již 8. června obě 
společnosti oznámily, že sdružují své síly, aby poskytly zákazníkům ještě obsáhlejší 
portfolio produktů a služeb. Poté, co antimonopolní úřady nevznesly proti nové alianci 
žádné námitky, mohla dohoda být uvedena do praxe. 
  
Obě společnosti patří mezi světové renomované výrobce mycích, dezinfekčních a sterilizačních 
přístrojů pro nemocnice, lékařské i stomatologické praxe a pro laboratoře. Společnost Steelco je 
také velmi úspěšná ve speciálním odvětví přípravy součástí farmaceutické produkce, což je pro 
Miele nový segment. 
 
Společnost Steelco byla založena v roce 1998, má 400 zaměstnanců, v roce 2016 dosáhla 
obratu 71 milionů eur a po dlouhou dobu zaznamenává dvojciferné tempo růstu. Spojení 
současného obratu společnosti Steelco a zdravotnické techniky Miele Professional činí 
250 milionů eur ročně, navíc s výrazně stoupající tendencí. Například se očekává, že tržby 
skupiny Steelco Group, které jsou nezávislé na skupině Miele, se do roku 2020 minimálně 
zdvojnásobí. Skupina Miele jako celek zaznamenala prodej ve výši 3,71 miliard eur  
a zaměstnává celosvětově 19 400 osob. 
 
Společný stánek na veletrhu Medica v Düsseldorfu 
 
Miele a Steelco nyní mohou se souhlasem antimonopolních úřadů posílit svou společnou 
produktovou a marketingovou strategii. Totéž platí i pro budoucí rozdělení úkolů: projektová 
činnost, plánování a vybavení oddělení centrální sterilizace v nemocnicích bude spadat pod 
Steelco, Miele se zase bude soustřeďovat na lékařské praxe a laboratoře. První společné 
vystoupení na trhu je naplánováno na 4. až 7. října v Bonnu na Světovém kongresu o sterilizaci  
v nemocnicích (Weltkongress für Sterilisation in Kliniken, WFHSS). Od 13. do 16. listopadu bude 
otevřen společný stánek na největším světovém veletrhu pro lékařské technologie Medica  
v Düsseldorfu. Na obou místech se obchodní partneři a uživatelé mohou seznámit se silnými 
stránkami produktů a služeb Steelco a Miele živě a z první ruky. 
 
 

 


