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Persbericht 
 
Acquisitie voltooid 

 

Oerlikon heeft met succes de overname van Riri 
afgerond; neemt een leidende positie in op het 
gebied van luxe metaalwaren  
 

Pfaeffikon, Schwyz, Zwitserland - 1 maart 2023 - Oerlikon heeft de overname van Riri succesvol 

afgerond, na de ondertekening van de op 16 december 2022 aangekondigde overeenkomst.    

 

Riri is een toonaangevende leverancier van gecoate metalen accessoires voor de luxe mode-industrie. 

Deze deal is de logische strategische volgende stap als aanvulling op Oerlikon's overname van 

Coeurdor in 2021. Deze overname breidt de positie van Oerlikon op de luxemarkt uit en creëert samen 

een toonaangevend platform in luxe metaalwaren. Naarmate de vraag naar PVD-coatings toeneemt, 

zullen de geavanceerde PVD-technologieën van Oerlikon die milieuvriendelijke oplossingen bieden, de 

verschuiving van de luxegoederenindustrie naar groenere PVD-technologie versnellen. 

 

"De overname benut de kerncompetenties van Oerlikon op het gebied van PVD-coating voor 

toepassingen in de luxemarkt", aldus Michael Suess, Executive Chairman. "De gecombineerde 

expertise, geavanceerde technologie en kennis van de luxemarkt maken Oerlikon tot een marktleider in 

deze sector. We kijken ernaar uit om met onze klanten van luxemerken samen te werken en hen te 

helpen duurzamer te worden." 

 

Renato Usoni, CEO van Riri, zal als President Oerlikon Luxury leiding geven aan de nieuw gevormde 

luxe business unit van Oerlikon. Riri zal als een afzonderlijk bedrijf binnen de divisie Surface Solutions 

opereren. Haar ritsen en knopen zullen op individuele producten de merken Riri en Cobrax blijven 

voeren.  

 

Over Oerlikon  
Oerlikon (SIX: OERL) is een wereldwijde innovatiekracht op het gebied van oppervlaktetechniek, 
polymeerverwerking en additive manufacturing. De oplossingen en uitgebreide diensten van de groep, 
samen met de geavanceerde materialen, stellen klanten in staat om de prestaties, de functie, het 
ontwerp en de duurzaamheid van hun producten en productieprocessen in belangrijke industrieën te 
verbeteren en te maximaliseren. Oerlikon pioniert al tientallen jaren met technologie en laat zich bij alles 
wat zij uitvindt en doet leiden door haar passie om de doelstellingen van klanten te ondersteunen en 
een duurzame wereld te bevorderen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pfaeffikon, Zwitserland. De groep 
is actief in twee divisies: Surface Solutions en Polymer Processing Solutions. Groep is wereldwijd 
aanwezig met meer dan 12.100 werknemers in 205 vestigingen in 37 landen en behaalde in 2022 een 
omzet van CHF 2,9 miljard. 
 
 

Over Riri 
Riri groep, leider in de productie van metalen accessoires, onderscheidt zich in termen van assortiment 
en uniek aanbod, dankzij zijn vijf onderscheidende merken: Riri, een referentiepunt voor metalen en 
plastic ritsen; Cobrax, bekend producent van drukknopen, jeansknopen en klinknagels; Cobrax Metal 
Hub en DMC, gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen 
componenten voor lederwaren; Amom, een bedrijf dat zich richt op de sector van accessoires voor 
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schoeisel en kleding en op modejuwelen. De hoge kwaliteit van haar producties, seizoen na seizoen, 
ondersteund door constante innovatie, door een onmiskenbare personalisatie van details en door de 
voortdurende zoektocht naar uitmuntendheid, maakt de Riri Groep tot een voorkeur voor vele 
invloedrijke merken in de mode-, luxe accessoire-, outdoor- en denimindustrie. Een multi-merken 
strategie en haar toegewijde productiebedrijven in Mendrisio, Padua, Tirano (Sondrio), Poggio a Caiano 
(Prato), Scarperia en San Piero a Sieve (Florence), Badia al Pino (Arezzo), Pergine Valsugana (Trento) 
en Palazzolo (Brescia) garanderen voldoende productie om aan de veelzijdige stijlvereisten van alle 
klanten te voldoen. 
 

 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Sara Vermeulen-Anastasi 
Head of Group Communications 
Tel: +41 58 360 98 52 
sara.vermeulen@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 Stephan Gick 
Head of Investor Relations 
Tel: +41 58 360 98 50 
stephan.gick@oerlikon.com 
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