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Pod koniec stycznia b.r., podczas szczytu ekonomicznego World Economic Forum w Davos,
firmy Johnson Controls, Hitachi, Ltd. i Hitachi Appliances, Inc. podpisały wiążącą umowę
utworzenia spółki joint venture, która pozwoli obu firmom dostarczać na rynek portfolio
najbardziej zróżnicowanych technologicznie rozwiązań w branży ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji oraz chłodnictwa.

  

  

  

W wyniku umowy, Johnson Controls nabywa 60% udziałów w działającej w branży klimatyzacji
globalnym przedsiębiorstwie Hitachi Appliances, z wyłączeniem sprzedaży produktów i usług na
rynek japoński.

  

Spółka joint venture Johnson Controls-Hitachi dostarczy klientom pełne portfolio rozwiązań z
zakresu klimatyzacji, w tym systemy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF),
innowacyjne technologie inwerterowe, wspierające zarówno klimatyzatory przeznaczone na
rynek mieszkaniowy jak i absorpcyjne agregaty wody lodowej dla przemysłu, a także
dostarczane do tej pory produkty Johnson Controls zaspokajające potrzeby klientów na całym
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świecie.

  

Nowa spółka joint venture, licząca ok. 13.800 pracowników i dysponująca 24 zakładami
produkcyjnymi, będzie opierać swoją działalność na globalnym zasięgu i wiodącej pozycji obu
firm w zakresie technologii, badań i rozwoju. Obie firmy oczekują, że transakcja zostanie
sfinalizowana w drugiej połowie tego roku pod warunkiem uzyskania wymaganych upoważnień
regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków.

  

  

„Dla Johnson Controls, partnerstwo to jest odzwierciedleniem naszego strategicznego
zaangażowania na rynku usług i wyposażenia dla budynków, stanowiącym dla nas platformę
wzrostu”, mówi Alex Molinaroli, Prezes Johnson Controls. „To przedsięwzięcie da nam siłę
napędową w postaci bardziej zaawansowanych produktów, dzięki czemu Johnson Controls
będzie dysponował najbardziej zróżnicowanym technologicznie portfolio produktów w branży,
zaspokajając potrzeby klientów na całym świecie.”

  

  

Zespołem ds. joint venture Johnson Controls-Hitachi kieruje Prezes Franz Cerwinka, który
pracuje dla firmy od prawie 20 lat, a przez 4 lata zajmował stanowisko Wiceprezesa ds.
Finansowych w Johnson Controls Automotive Experience w Japonii. Posiada on także
doświadczenie przy tworzeniu ponad dziesięciu innych spółek joint venture.

  

  

Johnson Controls, globalna firma działająca od 130 lat w zakresie zróżnicowanych technologii i
przemysłu, jest wiodącym dostawcą systemów kontroli w branży ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji, automatyki budynkowej, chłodnictwa, a także systemów bezpieczeństwa dla
budynków. Poprzez swoją działalność Building Efficiency, dostarcza rozwiązania zwiększające
efektywność energetyczną i obniżające koszty operacyjne w obiektach ponad miliona klientów,
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obsługiwanych przez niemal 700 biur firmy w ponad 150 krajach.

  

  

„Globalny rynek klimatyzacji wentylacji i ogrzewania nadal odnotowuje stabilny wzrost, a popyt
na efektywne energetycznie systemy klimatyzacji oparte na najnowocześniejszej technologii
jest coraz większy. Ponieważ systemy klimatyzacji to kluczowy element instalacji budynkowych
wierzymy, że partnerstwo to pozwoli firmom Hitachi i Johnson Controls dostarczać najlepsze
rozwiązania dla naszych klientów. Oprócz systemów klimatyzacji, będziemy mogli dostarczać
także inne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków i ich otoczenia”
komentuje Hiroaki Nakanishi, Prezes Hitachi Ltd.

  

  

Hitachi Appliances, będąca globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie AGD i klimatyzacji oraz
spółką zależną światowego lidera w dziedzinie elektroniki i dostawcy rozwiązań w zakresie
infrastruktury – Hitachi, Ltd. – dostarcza klientom na całym świecie wysokiej jakości, wydajne i
niezawodne rozwiązania klimatyzacyjne, od klimatyzatorów inwerterowych do systemów ze
zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF) i innych urządzeń klimatyzacyjnych do
użytku komercyjnego i przemysłowego. Zgodnie z zawartą umową, Hitachi Appliances będzie
nadal dostarczać produkty HVAC pod marką Hitachi na rynek japoński.

  

  

Więcej o Johnson Controls na stronie www.johnsoncontrols.com  i www.johnsoncontrols.pl 

  

Więcej o firmie Hitachi na stronie http://www.hitachi.com
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