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According to the Solaris press release, this transaction will ensure 
the leadership of the CAF Group and Solaris in the supply of innovative 
solutions in urban public transport in Europe and will strengthen the 
position of both brands in the international markets.

CAF is engaged in the design, production, maintenance and supply of 
rolling stock and rail vehicles, another area of company’s activity involves 
the latest solutions for urban transport, including e-mobility. The public 
transport vehicles produced by CAF are known all over the world, i.e.: 
Europe, USA, South America, Asia (India and Japan) and in North African 
countries.

“We want to continue using and to develop Solaris’ valuable brand and to 
keep its Polish character. The combination of both companies’ know-how in 
production, design, technology and services, together with the track record of 
Solaris in bus product innovation will allow us to better serve our clients while 
creating shareholder value” – said Andrés Arizkorreta, President and Chief 
Executive Officer of CAF Group.

Solange Olszewska, founder of Solaris Bus & Coach S.A., said: “It was not 
an easy decision for me and my family. Over 20 years ago, my husband and  
I founded our company that today employs nearly 2,500 people and that is 
active on more than 30 markets. I know that I am leaving the company in good 
hands. The CAF Group will continue the best practice in the Solaris brand and 
will let it grow even more”.

“We want to ensure all stakeholders of CAF and Solaris companies, in 
particular our customers and suppliers, that we continue all business processes 
and cooperation in an unchanged form and that we will fulfill all our obligations 
resulting from the binding agreements” – added Andrés Arizkorreta, 
President of CAF Group.

Through an agreement with the Polish PFR investment fund, CAF 
maintains the Polish identity of Solaris and strengthens its position to 
accomplish the ambitious growth plan of the company.

Source: Solaris

Firma CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) to hiszpański 
producent, z ponad stuletnią historią, notowany na hiszpańskiej giełdzie. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, produkcją, utrzymaniem i 
dostawą taboru kolejowego oraz pojazdów szynowych. W obszarze jego 
aktywności leżą także najnowsze rozwiązania dla transportu miejskiego 
w tym e-mobilność. 

Pojazdy transportu publicznego produkowane przez grupę CAF znane 
są na całym świecie m.in.: w Europie, USA, Ameryce Południowej, Azji 
(Indie czy Japonia) oraz w krajach Afryki Północnej.

„Inwestycja firmy CAF w Solarisa jest potwierdzeniem realizacji naszej 
wizji wzrostu i otwiera nowe, strategiczne rynki dla CAF. Razem z Solarisem 
chcemy być liderem w zakresie rozwiązań miejskiej mobilności wykraczających 
poza pojazdy szynowe, szczególnie w segmencie elektromobilności. Chcemy 
nadal wykorzystywać i rozwijać markę Solaris, a także zachować jej polski 
charakter. Połączenie know-how obu firm w zakresie produkcji, projektowania, 
technologii i usług, jak również innowacyjność i doświadczenie Solarisa  
w produkcji autobusów, pozwolą nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych 
klientów, jednocześnie tworząc wartość dla akcjonariuszy" – powiedział 
Andrés Arizkorreta, prezes i dyrektor generalny CAF.

„To nie była dla mnie i mojej rodziny łatwa decyzja. Kiedy wraz z mężem ponad 
20 lat temu zakładaliśmy nasze przedsiębiorstwo, postawialiśmy wszystko na 
jedną kartę. Zainwestowaliśmy całe nasze prywatne oszczędności i z grupą  
36 śmiałków, pierwszych zatrudnionych pracowników, porwaliśmy się, jak 
wielu wtedy uważało, z motyką na słońce. 

Po 22 latach działania naszej firmy, Solaris zatrudnia blisko 2500 osób, jest 
aktywny na 32 rynkach w Europie i poza nią, gdzie jeździ blisko 17 000 pojazdów 
z symbolem zielonego jamnika. Wiem, że oddaję firmę w dobre ręce. 

Grupa CAF będzie kontynuować to co najlepsze w marce Solaris i jeszcze 
bardziej pozwoli się jej rozwinąć. Wszystkim współpracownikom i osobom, 
które spotkaliśmy wraz z mężem w „naszej podróży Solarisem” serdecznie 
dziękuję. 

Przestaję wraz z rodziną być właścicielem firmy Solaris, ale nigdy nie 
przestaniemy być jej założycielami. To był niezwykły etap mojego życia. 
Odchodzę z przedsiębiorstwa Solaris, ale nie rezygnuję z realizacji moich pasji. 

Już niebawem będę mogła zaprosić do mojego gospodarstwa ekologicznego 
pod Poznaniem. Oprócz ekologicznych autobusów chcę bowiem promować 
zdrowy styl życia, a jego nieodłącznym elementem jest działalność edukacyjna 
oraz zdrowa żywność, którą chcę oferować” – powiedziała Solange 
Olszewska, założycielka firmy Solaris Bus & Coach S.A.

„Chcemy zapewnić wszystkich interesariuszy firm CAF i Solaris, 
w szczególności naszych klientów i dostawców, że kontynuujemy  
w niezmienionej formie wszystkie procesy biznesowe oraz współpracę  
i będziemy wywiązywać się ze wszystkich naszych zobowiązań wynikających 
z wiążących nas umów”  – dodał Andrés Arizkorreta, prezes i dyrektor 
generalny CAF.

Dodatkowo CAF zawarł wstępne porozumienie z Polskim Funduszem 
Rozwoju (PFR), związane z objęciem pakietu mniejszościowego w firmie 
Solaris (35%). Transakcja, w myśl porozumienia, zostanie zmaterializowana 
w ciągu najbliższych tygodni, po przejściu odpowiednich procedur 
dotyczących regulacji rynkowych. 

Poprzez udział w transakcji silnego partnera finansowego, jakim jest 
PFR, CAF utrzymuje polską tożsamość Solarisa i wzmacnia jego pozycję  
w kontekście ambitnych planów rozwojowych spółki. 

Źródło: solarisbus.com

CAF (CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES), A SPANISH COMPANY BEST KNOWN FOR ITS STRONG POSITION IN THE 
GLOBAL RAILWAY INDUSTRY, HAS ACQUIRED 100% OF THE SHARES OF POLAND’S SOLARIS BUS & COACH S.A., A LEADING EUROPEAN 

MANUFACTURER OF INNOVATIVE PUBLIC TRANSPORTATION VEHICLES INCLUDING BUSES POWERED BY CNG AND HYDROGEN. SOLARIS 
WILL BE INCLUDED TO THE GROUP CAF.

TRWAJĄCY OD KILKU MIESIĘCY PROCES POSZUKIWANIA INWESTORA DLA SOLARISA ZAKOŃCZYŁ SIĘ SUKCESEM. HISZPAŃSKA GRUPA 
CAF OBJĘŁA WCZORAJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SOLARIS BUS & COACH S.A., KTÓRA WEJDZIE W SKŁAD GRUPY CAF. TRANSAKCJA TA 

ZAPEWNI GRUPIE CAF I FIRMIE SOLARIS POZYCJĘ LIDERA W SEGMENCIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W EUROPIE I UMOCNI POZYCJĘ OBU MAREK NA RYNKACH POZAEUROPEJSKICH.

Solaris Bus & Coach acquired by Spain’s CAF

Solaris 
ma nowego właściciela - hiszpańską firmę CAF


