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Tetenal – jak potoczy się przyszłość?
Pracownicy Tetenal chcą przejąć swojego pracodawcę.

W ostatnich dniach pojawiły się pesymistyczne informacje dla społeczności zwolenników klasycznej
fotografii. Tetenal Europe GmbH, który od września 2018r. jest w trakcie postępowania
upadłościowego, zamknie działalność w swojej dotychczasowej postaci na wiosnę b.r. Klienci są
zachęcani, by składać ostatnie zamówienia.
„Jeśli zabraknie Tetenala, to epoka klasycznej fotografii analogowej dobiegnie końca”, takie głosy
dobiegają z ust przedstawicieli całego przemysłu fotograficznego. W końcu Tetenal jest
współodkrywcą nowoczesnej chemii fotograficznej i przez cały okres swojego 170-letniego istnienia
stworzył niezrównaną skarbnicę formuł, które legły u podstaw postępu w fotochemicznej obróbce
zdjęć. „Nawet jeśli laik nie zna Tetenala, to chemia wytwarzana przez Tetenal jest obecna w bardzo
wielu produktach o bardzo rozpoznawalnych markach. Bez Tetenala zabraknie istotnego segmentu
na rynku foto.” - komentuje Marwan El-Mozayen, znany ekspert fotografii analogowej oraz redaktor
naczelny czasopisma PhotoKlassik International.
Tymczasem inicjatywę przejęli najbardziej prężni pracownicy Tetenal. Zespół menadżerski skupiony
wokół takich osób jak Stefania Grimme (produkcja), Carsten Gehring, Norbert Köster-Beestermöller
(dystrybucja), Mike Fawcett (dystrybucja marek) i Dr. Burkhardt Müller (R&D) oraz grupa ok. 40
innych pracowników Tetenal chce wkroczyć w nową przyszłość. Wg wszelkich prognoz, zespół ten
wystąpi do syndyka w ciągu kilku następnych dni z ofertą samodzielnego przejęcia swojego byłego
pracodawcy.
Zagraniczne spółki córki Tetenal w Wielkiej Brytanii (Leicester), Polsce (Katowice) i Francji
(Monéteau) nie są bezpośrednio dotknięte procesem upadłości. „W dalszym ciągu kontynuujemy
naszą działalność bez zmian i cieszymy się z witalnej siły nowego Tetenala w Niemczech” – mówią
jednogłośnie dyrektorzy zarządzający poszczególnych spółek Tetenal w Europie, Mike Fawcett w
Wielkiej Brytanii, Adam Biedroń w Polsce i Agnès Rivrain we Francji, wspierając tym samym
inicjatywę swoich niemieckich kolegów.
„Zarząd administracyjny cieszy się z każdego miejsca pracy, które zostanie uratowane. Trzymamy
kciuki!” – powiedział Dr. Sven-Holger Undritz – sądownie ustanowiony syndyk z kancelarii White &
Case – konstatując, „gdy powiedzie się ten projekt, będzie on również korzystny dla wierzycieli”.
Już od grudnia 2018r. grupa inicjatywna pracowników Tetenal intensywnie analizowała, jak nowy
Tetenal mógłby wystartować z sukcesem na przyszłość. Zespół projektowy zyskał wsparcie z różnych
branż, które dla dobra sprawy, pospieszyły nie tylko z inicjatywą ratowania klasycznego przemysłu
foto, lecz także współtworzenia całego procesu. W tę sprawę zaangażowało się również kolegium
GRANTIRO z Wiednia, które podejmuje się misji transformacji zagrożonych branż, rynków i modeli
businessowych, a która zostało zaproszone przez syndyka, aby wspierać pracowników Tetenal w ich
projekcie.
Mający swą siedzibę w Lozannie szwajcarski Merchant Banking Boutique Rasenberger Toschek stał
się również częścią tego gremium i udziela wsparcia Start-Upowi załogi Tetenala w negocjacjach z

bankami i inwestorami. W chwil obecnej dokonywane są na nowo kalkulacje setek produktów, a
także trwają uzgodnienia z klientami co do programu przyszłej produkcji.
„Telefonują do nas klienci z całego świata” – mówią Carsten Gehring i Norbert Köster-Beestermöller
z działu dystrybucji Tetenal. „Nie tylko składane są ostatnie zamówienia, lecz także oferowana jest
konkretna pomoc, aby „ostatnie” zamówienie mogło się stać sygnałem startu dla nowego Tetenala”
uzupełnia Norbert Köster-Beestermöller.
Tak więc światło w Tetenal nie gaśnie jak widać. Administrator sądowy zezwala na dalszą produkcję
w lutym i marcu b.r. Przejęcie firmy przez grupę inicjatywną pracowników musi nastąpić do kwietnia
2019, aby Start Up tej grupy mógł zamknąć się sukcesem.
Osoby kontaktowe dla NEW TETENAL:

Pan Carsten Gehring
Dystrybucja
carsten.gehring@new-tetenal.de

Pan Norbert Köster-Beestermöller
Dystrybucja
norbert.koester-beestermoeller@new-tetenal.de

Na temat TETENAL:

TETENAL, założony w 1847, współtwórca podstaw nowoczesnej chemii fotograficznej. Firma na
przełomie stuleci przeszła wiele etapów restrukturyzacji, a od września 2018 jest w upadłości.
www.tetenal.de
Na temat NEW TETENAL:
NEW TETENAL jest inicjatywą pracowników Tetenal, których planem jest kontynuacja działalności
przedsiębiorstwa pod własnym zarządem. Do zespołu zarządzającego należą m.in.:
–
–
–
–
–

Stefania Grimme, Produkcja
Carsten Gehring, Dystrybucja globalna
Norbert Köster-Beestermöller, Dystrybucja teren Niemiec i Europy
Mike Fawcett, Dystrybucja brandów w UK i Europie
Dr. Burkhardt Müller, Dział R&D Niemcy

www.new-tetenal.de
Na temat WHITE & CASE
White & Case jest jednym z wiodących konsorcjów prawniczych na świecie i jest obecny w
kluczowych ośrodkach gospodarczych świata w 44 lokalizacjach w 30 krajach. W Niemczech istnieje
około 200 prawników, doradców podatkowych i notariuszy w Berlinie, Dusseldorfie, Frankfurcie nad
Menem i Hamburgu (www.whitecase.com). Od ponad 30 lat firma prowadzi jedną z najbardziej
szanowanych praktyk w zakresie procedowania spraw na polu niewypłacalności i restrukturyzacji w
Niemczech (www.whitecaseinso.de).
www.whitecase.com / www.whitecaseinso.de

Na temat GRANTIRO
Pod nazwą GRANTIRO wybrani partnerzy połączyli swoje siły w celu stworzenia Social Impact
Organization, która ma nieść pomoc firmom i organizacjom, aby w sposób efektywny sprostać mogły
szczególnym wyzwaniom. Wyjątkowy nacisk kładzie się na przedsiębiorstwa, które są dobrze
umiejscowione w swoich branżach, posiadają zmotywowane grono pracowników oraz (nadal)
prowadzą działalność gospodarczą, ale których podstawom businessowej egzystencji zagraża
digitalizacja i związane z nią negatywne trendy transformacyjne.
www.grantiro.at
Na temat RASENBERGER TOSCHEK:
RASENBERGER TOSCHEK jest jedną z wiodących firm świadczących usługi doradztwa w zakresie
transformacyjnej reorganizacji przedsiębiorstw w przypadkach upadłości w obszarze
niemieckojęzycznym. Europejska siedziba Merchant Banking Boutique znajduje się w Lozannie w
Szwajcarii.
www.r-t.com

