
Up Date
 Grupa Roto: Gotowa na wyzwania przyszłości

Przyszłość 

zależy od tego, 

co robimy 

dzisiaj.

Mahatma Gandhi

Szanowni Partnerzy Rynko-
wi, drodzy Czytelnicy,

sukces Grupy Roto opiera 
się na woli założyciela Wil-
helma Franka oraz na zaan-
gażowaniu i zapale pokoleń 
gotowych do intensywnej 
pracy i zmotywowanych 
pracowników. Bez względu 
na to, w jakim miejscu i na 
jakim stanowisku Państwo 
pracują - w Niemczech czy 
za granicą w jakimś innym 
zakątku świata - wszyscy 
Państwo „są Roto” i wyko-
nują świetną robotę. Tym 
samym ucieleśniają Pań-
stwo wartości, z którymi od 
ponad 80 lat utożsamia się 
Roto: bliski kontakt z klien-
tem przy konsekwentnym 
zorientowaniu na pomyśl-
ność i korzyść dla naszych 
klientów. Nieustannie impo-
nuje mi szczególnie ambicja 
wszystkich pracowników 
Roto oraz ich zdolność do 
natychmiastowego podej-
mowania się nowych wy-
zwań i ich czynnego wpro-
wadzania w życie. Jestem 
pewien, że tak też będzie 
również w przyszłości. 
To bowiem jest naszym 
znakiem rozpoznawczym! 
I właśnie z myślą o tej 
przyszłości grupa przed-
siębiorstw Roto zostanie 

poddana reorganizacji. 
Jej pods-tawą jest nowa 
struktura opracowana przez 
Radę Nadzorczą i Zarząd. 
Połączy ona przemiany z 
ciągłością, wejdzie w ży-
cie na początku 2019 roku 
i stworzy podwaliny pod 
kontynuację historii sukcesu 
Roto. Będzie temu przyświe-
cała dewiza: „decentralizacja 
przed centralizacją”. Nowa 
organizacja naszej grupy 
przedsiębiorstw stworzy 
przejrzyste jed-nostki i jasne 
zakresy odpowiedzialności, 
zmniejszy znacznie rozbu-
dowaną złożoność struktu-
ry na poziomie krajowym 
i międzynarodowym oraz 
wzmocni naszą wolę i zdol-
ność do dalszego przejmo-
wania fi rm - kiedykolwiek 
i gdziekolwiek. Jednocze-
śnie zapewnimy stabilność 
pracownikom i klientom. 
Elementem tej stabilności - 
ogromnie istotnym - jest 
fakt, że Grupa Roto cały czas 
w 100% pozostaje w posia-
daniu rodziny Frank.

dr Michael Stahl
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej spółki 
Roto Frank AG 

Informacje na temat zmian 
wymagają najpierw spojrze-
nia na status quo. Tylko wtedy 
różnice pomiędzy „starym” a 
„nowym” staną się przejrzyste.
Obecnie do Roto Frank AG na-
leży dział technologii okien i 

drzwi (FTT) i dział okien da-
chowych i systemów solarnych 
(DST). Silnie międzynarodowy 
charakter grupy znajduje swoje 
odzwierciedlenie w 18 zakła-
dach produkcyjnych oraz po-
nad 40 własnych spółkach dys-
trybucyjnych bądź wyłącznych 
partnerach handlowych. W 
2017 roku około 4900 pracow-
ników wypracowało obrót w 

wysokości 633,5 mln euro. Ści-
słe powiązanie spółki akcyjnej i 
działów wyraża się m.in. w tym, 
że ważne funkcje, takie jak pre-
zes zarządu i kierownictwo FTT 
pełnione są w unii personalnej.

Oba działy sukcesywnie roz-
winęły się do roli dostawcy 
kompleksowych rozwiązań 
systemowych. W związku z tym 
trzeba zatem trzeźwo stwier-
dzić, że powiększające się róż-
nice w obsłudze rynku i docelo-
wych grup klientów utrudniają 
i ograniczają efekty synergii. 
Równolegle z tym metodycz-
ne i udokumentowane przez 

kilka przejęć fi rm budowanie 
segmentu „Serwis posprze-
dażny” odgrywa ważną rolę w 
strategii przyszłości Roto. Jed-
nakże tego „trzeciego działu” 
nie da się w sensowny sposób 
zintegrować ze strukturą grupy.

Dobre argumenty dla 
pozytywnych efektów

Ze względu na te i inne czynniki 
dostawca branży budowlanej 
od 1 stycznia 2019 r. rozpoczy-
na restrukturyzację. Ilustracja 
przedstawia przyszłą strukturę 
grupy. Holding funkcjonuje 
przy tym jako „nieoperacyjna” 
spółka holdingowa dla trzech 

samodzielnych i całkowicie od-
powiedzialnych za swoje wyni-
ki fi nansowe przedsiębiorstw. 
Co z tego dokładnie wynika? 
O tym informują artykuły na 
kolejnych stronach.
Rada Nadzorcza i Zarząd są 
mocno przekonane o pozy-
tywnych efektach nowej struk-
tury. W rzeczy samej sprawia 
ona, że Grupa Roto jako całość 
jest (jeszcze) szybsza, bardziej 
ekonomiczna, efektywniejsza, 
a tym samym w rezultacie ma 
jeszcze bliższy kontakt z klien-
tem. Decydujący efekt: dotych-
czasowa złożoność struktury 
ulega wyraźnemu zmniejsze-
niu. Jednocześnie okazuje się, 
że przemiany i ciągłość wcale 
nie muszą się wykluczać. Prze-
ciwnie: bezpieczeństwo i wia-
rygodność dla pracowników, 
klientów i dostawców zostają 
zachowane na równi z solidno-
ścią właściciela. Roto jest bo-
wiem nadal w 100% w posiada-
niu rodziny.

Specjalista branży budowlanej zmienia strukturę fi rmy i redukuje 
jej złożoność

Przemiana zapewni ciągłość

Ready for the future: Tak Grupa Roto wytycza kierunki ku dalszemu wzrostowi.
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Nowa formacja
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Kluczowe etapy

Odwaga do wprowadzania zmian

Odważyć się na coś nowego 
i przygotować się do wy-
zwań przyszłości – także na 
tym polu, a raczej zwłaszcza 
na tym polu, Grupa Roto ma 
długą tradycję. Na przykład 
założyciel fi rmy Wilhelm Frank 
co rusz udowadniał swoją pio-
nierską odwagę. Choćby przez 
wynalezienie okucia rozwier-

no-uchylnego (1935 r.) czy też 
okna dachowego ze skrzydłem 
odchylnym (1968 r.): jego inno-
wacje wprowadziły przełom w 
tego typu rozwiązaniach na ca-
łym świecie. Odważnym należy 
nazwać również fakt interna-
cjonalizacji Roto na niezwykle 
wczesnym etapie rozwoju. Już 
w połowie lat 60 ubiegłego wie-

ku późniejszy prezes zarządu 
Siegfried Riegel odkrył wielki 
potencjał prowadzenia biznesu 
na terenie Europy Wschodniej. 
Także aktywna obsługa rynku 
azjatyckiego, która nastąpiła w 
późniejszym czasie, stanowi-
ła wówczas novum w branży. 
Pojmowanie ogólnych zmian 
jako szansę obowiązywało i 

nadal obowiązuje wszystkich 
pracowników. Przeskok do 
aktualności: drogę do uchwa-
lonej obecnie restrukturyzacji 
utorowało m.in. rozpoczęte w 
2016 r. przejście na organizację 
procesów. Jest ono nadal z całą 
mocą wdrażane.
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Gwarantuje dalszą 
ważną kontynuację 
pod względem perso-
nalnym i fachowym: dr 
Eckhard Keill. W prze-
prowadzonej rozmowie 
przyszły prezes zarządu 
Roto Frank Holding AG 
informuje o zadaniach 
nowej spółki holdin-
gowej i wartościach łą-
czących się ze zmianą 
struktury grupy.

Redakcja:  Dotychczas 
kierował Pan również 
działem technologii 
okien i drzwi. Czy tak po-
zostanie w dalszym cią-
gu?

dr Keill: Nie. Byłoby to 
też całkowicie niezgod-
ne z zasadami naszej 
nowej struktury. Funkcję 
prezesa zarządu przy-
szłej spółki Roto Frank 
Fenster- und Türtechno-
logie GmbH przejmie w 
ciągu następnego roku 
doświadczona osoba z 
zewnątrz.

Redakcja: Holding to 
spółka o charakterze nie-
operacyjnym. Co to ozna-
cza?

dr Keill: Zgodnie z lo-
giczną konsekwencją 
maksymy „decentraliza-
cja przed centralizacją” 
holding nie ingeruje w 
działalność operacyjną

tworzących go trzech sa-
modzielnie działających i 
w pełni odpowiadających 
za swoje wyniki fi nan-
sowe przedsiębiorstw. 
Reprezentuje on prawa 
właściciela w spółkach 
grupy i wraz z gremiami 
nadzorczymi pełni w nich 
funkcję kontrolną.

 
Redakcja: Co oprócz 
tego należy do konkret-
nych zadań holdingu?

dr Keill: Jest on jed-
nostką pierwotnie od-
powiedzialną za usta-
lanie i nadzorowanie 
ogólnej strategii, za 
obsługę spraw patento-
wych i wymogów praw-
nych, politykę przejęć,

rachunkowość koncernu, 
identyfi kację wizualną 
(Corporate Identity - CI) 
i jednolity wizerunek fi rmy 
(Corporate Design - CD), 
a także za ogólną komu-
nikację korporacyjną. 
W szczególności wobec 
holdingu obowiązuje 
przy tym „zasada szczu-
płego zarządzania” w ra-
mach nowej struktury 
grupy.

Redakcja: Jakie inne 
efekty restrukturyzacji 
są dla Pana szczególnie 
ważne?

dr Keill: Decydujące jest 
to, że udaje nam się dzięki 
temu zarówno wyraźnie, 
jak i trwale zredukować 
wysoki stopień złożono-
ści w każdym segmencie 
działalności. Dzięki temu 
spółki mogą całkowicie 
skupiać się na ich zasad-
niczych zadaniach. 

Co poza tym uważam za 
rzecz bardzo ważną: Gru-
pa Roto będzie w przy-
szłości lepiej zorganizo-
wana, jednak w swojej 
istocie pozostanie tym, 
czym zawsze była dla 
pracowników i klientów 
- stabilnym i rzetelnym 
partnerem. W szczegól-
ny sposób gwarantuje 
to fakt, iż nadal w 100% 
pozostanie w rękach ro-
dziny.

dr Eckhard Keill
Prezes Zarządu spółki 
Roto Frank AG 

Wywiad

Nowa struktura grupy

Zestawienie pozytywów
• Przejrzyste, samodziel-

ne jednostki zapewnia-
ją znacznie mniejszą 
złożoność struktury.

• Grupa Roto zyska ogól-
nie na szybkości, efek-
tywności, ekonomicz-
ności, a tym samym 
ostatecznie jeszcze 
bardziej zbliży się do 
klienta.

• Nieoperacyjna spółka 
holdingowa praktyku-
je zasadę szczupłego 
zarządzania ujętą w de-
wizie „decentralizacja 
przed centralizacją”.

• Niezmienność ob-
sady personalnej w 
przypadku właściwie 

wszystkich ważnych 
stanowisk zapewnia 
pracownikom, klien-
tom i dostawcom sta-
bilność i pewność także 
na przyszłość.

• Wdrażając tę restruk-
turyzację, Roto udo-
wadnia, że przemiany 
i zachowanie ciągłości 
nie wykluczają się wza-
jemnie. Przeciwnie.

• Grupa Roto w dalszym 
ciągu pozostanie w 
100% w posiadaniu ro-
dziny.

Trwałe pomyślne funkcjono-
wanie na rynku międzynaro-
dowym oznacza w głównej 
mierze bycie specjalistą w 
różnorodności. Na tym nale-
ży skupić wszystkie siły. Nowa 
struktura pozwala niezależnej 
spółce Roto Frank Fenster- und 
Türtechnologie GmbH, aby 
właśnie to robiła bez żadnych 
ograniczeń przy jednoczesnym 
uwolnieniu od funkcji pełnio-
nych w ramach grupy przedsię-
biorstw.

Firma ma swoją siedzibę - tak 
samo jak obecny dział - w Lein-
felden-Echterdingen koło Stut-
tgartu. Kieruje nią prezes zarzą-
du i dyrektor ekonomiczny. 

Dla ludzi zatrudnionych w fi r-
mie z faktu powstania nowej 
spółki nie wynikają praktycz-
nie żadne zmiany. Klienci i 
partnerzy rynkowi także mogą 
liczyć na zachowanie ciągło-
ści profesjonalnej współpracy. 
Także na to, że trwale zreduko-

wana złożoność struktury na 
wielu płaszczyznach wyjdzie 
im na dobre. Eksperci Roto w 
dziedzinie technologii okien 
i drzwi będą jeszcze bardziej 
indywidualnie, jeszcze szybciej 
i sprawniej angażować się na 
rzecz wspólnego sukcesu.

Nazwa nowej spółki stano-
wi jednocześnie określenie 
dla programu. Spółka Roto 
Frank Dachsystem-Technologie 
GmbH niesie ze sobą z jednej 
strony zasadniczą kompetencję 
fi rmy, która znajduje swoje od-
bicie w rozwijaniu się do posta-
ci dostawcy oferującego pełny 
asortyment w zakresie okien 
dachowych. Z drugiej strony 
nazwa ta obejmuje także przy-
ległe obszary ofertowe, takie 
jak osłony przeciwsłoneczne i 
schody strychowe.

Główna siedziba fi rmy znajdu-
je się oczy-wiście nadal w Bad 
Mergentheim w Badenii-Wir-
tembergii. Pracownicy, których 
łączna liczba wynosi około 
1200, w praktyce nie odczują 
żadnego oddziaływania wpro-
wadzanych zmian. To samo do-
tyczy klientów profesjonalnych 
w sektorze handlu, rzemiosła 
i projektowania. Ta grupa w 
przyszłości skorzysta wręcz 
w konkretny sposób z jeszcze 
szybszych, szczuplejszych i 
efektywniejszych procesów.

Właściwy kierunek nadany zo-
stanie również ważnemu se-g-
mentowi działalności „Techno-
logia systemów dachowych”. 
Niezależna spółka zarządzana 
przez Christopha Hugenberga 
może całkowicie skupić się na 
najbardziej istotnej działalno-
ści. Wyraźnie obniżona złożo-
ność struktur dodatkowo po-
prawia i tak już wysokie szanse 
na rozwój i sukces.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Roto Frank Dachsystem-Technologie GmbH

Roto Frank Professional Service GmbH

Eksperci w dziedzinie korzyści dla klienta

Pełna koncentracja na istotnych sprawach

Sukces dzięki 
profesjonalistom
Kurtyna w górę dla „3 działu”. 
Tworząc Roto Frank Professional 
Service GmbH, dostawca bran-
ży budowlanej łączy w ramach 
nowej odrębnej spółki elementy 
swojego strategicznego zaanga-
żowania w serwis posprzedażny. 
Stanowi to trwałe udokumen-
towanie jego długoplanowych 
ambicji ulokowanych w tym 
sektorze i stawia go w pozycji 
stałego konsultanta i partne-
ra projektowego dla klientów 
końcowych, producentów i 
sprzedawców. Przedsiębiorstwo 
z siedzibą w Leinfelden-Echter-
dingen koło Stuttgartu działa 
jako kompleksowy usługodawca 
m.in. w zakresie napraw, usuwa-
nia usterek, i renowacji okien i 
drzwi. Na czele fi rmy, która uzy-
ska niezbędną swobodę działa-
nia w celu ofensywnego umac-

niania swojej obecności na rynku 
stoi dr Christian Faden. Został on 
wybrany spośród własnych sze-
regów.

Aby od samego początku reali-
zować obietnicę „Sukces dzięki 
profesjonalistom”, od paździer-
nika 2017 r. do Roto dołączyły 
cztery doświadczone zakłady 
z Niemiec i Szwajcarii wyspe-
cjalizowane w działalności po-
sprzedażnej. Są to następują-
ce fi rmy: Wollenberg GmbH z 
Berlina, Dachfenster Keller 
GmbH z Thalheim koło Winter-
thur, Pfeil und Söhne GmbH z 
Monachium oraz Wiedemann 
Sicherheitsbeschläge GmbH z 
Hanoweru. Nie brakuje zatem 
wykwalifi kowanej kadry stano-
wiącej bazę dla przyszłego wzro-
stu „3 działu”.

Roto zyska 
lepszą 

organizację 
i zachowa 

stabilność.

Innowacyjne okucia i więcej 
tematów: Na Roto można nadal 
liczyć.

Główny przedmiot zaintere-
sowania: okna dachowe jako 
kompetencja podstawowa.

Holding nie 
ingeruje 

w działalność 
operacyjną.


