Hitachi Koki
TISKOVÁ ZPRÁVA

Proces akvizice společnosti Metabo AG společností Hitachi Koki dokončen
Tokio (Japonsko) a Nürtingen (Německo), 1. března 2016: Po dokončení nezbytných procedur bylo završeno převzetí výrobce elektrických nástrojů z Nürtingenu, společnosti Metabo,
japonskou skupinou Hitachi Koki. Smlouvy, které byly podepsány v polovině listopadu, spočívající v převzetí společnosti Metabo nabyly účinnosti 1. března. Výsledkem této transakce je
vznik skupiny, jejíž roční obrat přesahující 1,5 miliardy eur přestavuje jednoho z největších
světových výrobců elektrických nástrojů.
Osami Maehara, prezident a pověřený výkonný ředitel skupiny Hitachi Koki uvádí: „Z našeho
pohledu je společnost Metabo ideální volbou, protože naše dvě společnosti se v mnohých ohledech krásně doplňují. Považujeme to za svého druhu manželství. Naším jasným cílem je
zásadní růst na evropském kontinentu a převzetí společnosti Metabo nás k tomuto cíli hodně
přiblížilo. Velmi obdivujeme úspěchy, které tým této společnosti v posledních letech dosahoval. Nejenže zachováme Metabo jako výraznou značku, ale budeme ji i jako společnost provozovat a umožníme jí potřebnou samostatnost, aby stejných úspěchů mohla dosahovat i
v budoucnu.“
Generální ředitel společnosti Matebo Horst W. Garbrecht dodává: „Převzetí společnosti Metabo skupinou Hitachi Koki nám otevírá nové možnosti. Máme přístup ke zdrojům, jakými může
disponovat jen velká společnost v rámci našeho odvětví. S ohledem na to, že bateriové technologie jsou velkým tématem do budoucna v rámci našeho trhu, naší konkurenceschopnosti
může jen pomoci společné využití potenciálu nejmodernějších pohonných a bateriových systémů, jakož i součinnost v rámci nákupu. V posledních letech se obě naše společnosti zaměřovaly na rozvoj maximální mobility elektrických nástrojů díky využití bateriových systémů
představujících maximální efektivitu provozu. Jakožto samostatná jednotka a značka v rámci
skupiny Hitachi bude společnost Metabo i nadále maximálně využívat svých silných stránek,
pokud jde o flexibilitu, rychlost a schopnost být blízko zákazníkům i trhu. Takto nejlépe zkombinujeme to nejlepší z obou společností.“
Tuto tiskovou zprávu naleznete na internetu:
www.presseforum.cc nebo www.hitachi-koki.com
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Kontakty pro média Hitachi Koki:
Shigeo Komatsu
Public Relations Strategy Office
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1086020
Japan (Japonsko)
Tel.: +81 (0)3 5873 0601
Fax: +81 (0)3 5783 0709
webmaster@hitachi-koki.co.jp

Kontakty pro média společnosti Metabo:
Hubert Heinz
Communication Consultants GmbH
Jurastr. 8
70565 Stuttgart
Germany (Německo)
Tel.: +49 (711) 9 78 93-21
Fax: +49 (711) 9 78 93-51
heinz@postamt.cc
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