
 

Komunikat 

 

Maha przejmuje ATT 
Gwarantujemy wszystkim naszym klientom „ Real Made in Germany” technologię do 
testowania pojazdów za najlepszą cenę w stosunku do jakości ! 
 

Haldenwang / Kehl 30 kwiecień 2020 rok  
 

Menedżerowie Maha i ATT z wielką radością i dumą ogłaszają, że z dniem 30 kwietnia 2020 
r. udziały własnościowe ATT GmbH zostaną przejęte w 100% przez Maha. 
 
ATT istnieje od 2000 roku. W tym czasie powstało jako spółka joint venture pomiędzy Rober 
Bosch GmbH i Nussbaum Group. W 2016 roku ATT Nussbaum Pruftechnik GmbH oddzieliła 
się od Nussbaum Gmbh & Co.  a od końca stycznia 2020 r działała jako ATT Automotive 
Testing Technologies GmbH. 

 
Od czasu wydzielenia się z Grupy Nussbaum w styczniu 2016 roku ATT zdobyła ważną 
pozycję rynkową nie tylko w Niemczech, ale także na rynkach międzynarodowych w branży 
techniki testowania pojazdów, jako dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie 
technologii testowej do stacji prowadzących okresowe przeglądy techniczne pojazdów. 
 
„ Bardzo się cieszymy, że ATT może teraz podążać tą ścieżką wzrostu dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom, w oparciu o skupienie się na potrzebach naszych klientów, wraz z Grupą 
Maha ”- mówi zachwycony pan von Wrede, rzecznik akcjonariuszy ATT. 
 
Credo ATT brzmi: „Nasi klienci ufają naszym kompetencjom technicznym i doskonałej 
jakości produktu, jest to„ Made in Germany ”. Taka jest również nasza filozofia, mówi Stefan 
Fuchs, dyrektor zarządzający Maha, i potwierdza: „Nadal gwarantujemy naszym wspólnym 
klientom:„ Real made in Germany ” technika sprawdzania pojazdów za najlepszą cenę w 
stosunku do jakości ! 
 
„Szczególną siłą ATT jest bliskość klientów. Oczywiście klienci ATT mogą liczyć na to, że 
relacje oparte na zaufaniu są w centrum naszych wysiłków i że niezwłocznie się z nimi 
skontaktujemy” - dodał Stefan Fuchs. 
 
Wszyscy akcjonariusze zgadzają się, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla ATT i Maha, 
ale przede wszystkim dla ich klientów; potwierdził z zadowoleniem dyrektor Maha, Michael 
Amann. 
 


