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hectas artık Vebego oldu 
 

Sevgili çalışanlarımız, 

 

Daha önce de bildirdiğimiz gibi, hectas Grubu 1 Ocak 2023 tarihinde kardeş şirketimiz Servico Grubu ile 
birleşerek, Hollanda’daki ana holdingimizin ismini alarak Vebego oldu. Teker teker şirketlerimizin yeni 
isimlerini ve yapılan uyarlamalara ilişkin diğer bilgileri ekte bulabilirsiniz. 

 

FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management mbH yavru şirketlerimizin isim değişikliği 
kaydı, halihazırda ticaret siciline resmi olarak işlenmemiştir. Bu kaydın Ocak ayı içinde yapılmasını 
beklemekteyiz. O zamana dek şirketlerin şimdiye dek geçerli olan isimleri kullanılmaktadır. 
 

İş sözleşmelerinin değişmesine gerek yok 

İş sözleşmeniz değiştirilmeden geçerliliğini korumaya devam edecek, bu noktada herhangi bir değişiklik 
gerekmemektedir. Çalışma yeriniz de aynı kalacaktır. 
 

Vebego Deutschland geleceğimizdir 

Birleşme ve isim değişikliği ile şirket tarihimizde yeni bir sayfa açmaktayız. Vebego Deutschland olarak 
daha büyük bir şirket haline geldik. Bu şekilde, müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunmak ve 
sizlere anlamlı bir iş ve gelişim fırsatları sunan güvenli bir iş sağlamak için, sinerjilerden yararlanabilecek 
ve daha fazla yatırım fırsatı geliştirebileceğiz. Tam da Vebego’nun “Great work” mottosuna sadık kalarak, 
hem çalışanlarımız, hem müşterilerimiz, hem de toplum için katma değer sağlamaktayız.  
 

Bu yolu sizlerle birlikte kat etmekten sevinç duyuyoruz.  

 

Saygılarımla, 
 

 

 

Markus Breithaupt

CEO Vebego Deutschland 

Wuppertal, 09.01.2023 



Şirketlerin isim değişikliğine dair bilgiler

hectas ve Servico  
artık Vebego Deutschland oldu

hectas şirketlerinin isim değişikliği 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerlilik kazandı. Aşağıdaki şirketlerin 

isimleri şu şekilde değişti: 

Eski isim

hectas Facility Services B.V. & Co. KG 

Forster Industrie- und Kesselreinigungsgesellschaft mbH

FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility Management mbH

hectas Sicherheitsdienste GmbH

Yeni isim

Vebego Facility Services B.V. & Co. KG 

Vebego Industrial Cleaning Services GmbH 

Vebego Landscaping Services GmbH 

Vebego Security Services GmbH

Değişen şeyler

• Şirket ismi

• Web sitesi ve URL (vebego.de)

• E-posta adresleri (isim.soyisim@vebego.de)

• Logo & Marka (adım adım değişmesi uzun bir süreye 

yayılacak, örneğin iş elbiseleri üzerinde)

• Sosyal medya profilleri (@Vebego Deutschland)

Değişmeyen şeyler

• İş sözleşmeleri (değişmeden devam ediyor) 

• Çalışma yeri

• Telefon numaraları ve şube adresleri

• Çalıştığınız yerden sorumlu olan kişi

İsim değişikliği nedeniyle neler değişti, neler değişmedi 

Yeni Vebego Deutschland hakkında daha fazla bilgi 

edinmek mi istiyorsunuz?

O halde bizi sosyal medyada takip edin ve vebego.de adresli web 

sitemizi ziyaret edin. QR kodunu okutun ve kanalı takip edin.

hectas Gebäudereinigungsservice GmbH şirketinin eski ismi birkaç ay daha geçerliliğini koruyacak, ama şirket bu süre içinde Vebego 

markası altında çalışacak. Vebego Facility Management Services GmbH & Co. KG isim değişikliğinden etkilenmiyor, çünkü şirketin ismi 

2022’den beri olarak Vebego değişmişti.

Sorularınız olması halinde, bunları şimdiye dek sizden sorumlu olan kişiye yöneltmekten çekinmeyiniz.


