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Johnson Controls, (NYSE: JCI), Hitachi, Ltd.(TSE: 6501) oraz Hitachi Appliances, Inc. ogłosiły
globalne porozumienie joint venture i rozpoczynają wspólne działania pod nazwą Johnson
Controls-Hitachi Air Conditioning, mające na celu dostarczenie swoim klientom pełnego zakresu
światowej klasy produktów i technologii klimatyzacyjnych.

  

      

  

Dzięki porozumieniu, Johnson Controls nabył 60% udziałów własności nowego podmiotu, który
ma rocznie powyżej 350 mld ¥ w sprzedaży (ok 2,8 mld USD). Hitachi Appliances zachowuje
sobie prawo własności do pozostałych 40% udziałów spółki.
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  Joint Venture zatrudnia 14.000 pracowników w 24 lokalizacjach Azji, Europy i AmerykiŁacińskiej dedykowanych projektowaniu, inżynierii oraz produkcji urządzeń z branży HVAC.Joint Venture wspierać będzie obszary produktowe oparte na nowych technologiach, badaniachi na rozwoju nowych kanałów dystrybucji.Klienci z całego świata mają teraz dostęp do najbardziej zróżnicowanej gamy produktówklimatyzacyjnych, w tym produkowanych przez Hitachi światowej klasy systemów VRF,urządzeń klimatyzacyjnych do domów i mieszkań, agregatów chłodniczych o dużej wydajności inajnowocześniejszych sprężarek śrubowych. Dopełnieniem oferty są wiodące na rynku systemyautomatyki budynkowej HVAC firmy Johnson Controls.    Na czele Zespołu Zarządzającego joint venture będzie stał Franz Czerwinka – DyrektorGeneralny oraz Shinichi Iizuka – Prezes i Dyrektor Operacyjny.Franz Cerwinka ma 20-letnie doświadczenie w Johnson Controls, w tym cztery lata w Japoniijako wiceprezes finansów w branży motoryzacyjnej firmy oraz w pracy w ponad dziesięciuspółkach joint venture.Shinichi Iizuka związany jest z Hitachi od ponad 35 lat, z których osiem spędził w Indiach,pełniąc funkcję Prezesa Hitachi Home & Life Solutions India Ltd. Od 2013 roku zarządza wHitachi działem związanym z klimatyzacją.  „Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani rozpoczęciem wspólnej działalności i zarazem pragniemysłużyć naszym klientom globalną ofertą produktów o najwyższej technologii” - powiedział FranzCerwinka. „Linie produktów Johnson Controls i Hitachi idealnie do siebie pasują. Toniezrównane marki ze stuletnią tradycją.”„Całą swoją karierę wiążę z Hitachi i wiem, że połączenie z Johnson Controls będzie motoremnapędowym, aby wyprzedzić konkurencję”, dodał Shinichi Iizuka. „Zarówno Hitachi jak iJohnson Controls wypracowały własny sukces na rynkach międzynarodowych, natomiastinnowacyjność będzie podstawą sukcesu join venture dla obu firm.”    Johnson Controls jest przedsiębiorstwem z ponad 130-letnim doświadczeniem w dostarczaniuklientom rozwiązań w zakresie ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i systemówautomatyki budynkowej. Dzięki temu przyczyniamy się do zwiększenia efektywnościenergetycznej i zmniejszenia kosztów operacyjnych budynków dla ponad miliona klientów nacałym świecie obsługiwanych przez ok 700 naszych biur zlokalizowanych w ponad 150 krajach.Na podstawie wcześniejszej umowy OEM, Johson Controls rozpoczął już sprzedaż systemówVRF Hitachi w Północnej Ameryce oraz otworzył w Dallas w stanie Texas Centrum SzkolenioweVRF.  Hitachi Appliances dostarcza wysokiej jakości, wydajne i niezawodne produkty HVAC,urządzenia klimatyzacyjne do domów i mieszkań, systemy VRF oraz różnorodny sprzętchłodniczy do celów komercyjnych jak i przemysłowych.  Po podpisaniu umowy joint venture Hitachi nadal będzie kontynuować swoją działalność narynku Japońskim.    www.hitachi.com  www.jci.com      
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