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Doświadczony menedżer z branży technologicznej, Rob Johnson, pokieruje nową, samodzielną
spółką Vertiv, po tym jak została ona kupiona przez Platinum Equity. To nowa era koncentracji
na szybkości, technologii, innowacji i rozwoju oraz lepszej elastyczności obsługi rynków
rozwijających się pod kątem przetwarzania w chmurze i mobilnej pracy w sieci.

  

      

Firma znana do tej pory pod nazwą Emerson Network Power poinformowała, że stanowisko
dyrektora generalnego objął Rob Johnson oraz oficjalnie działalność rozpoczęła spółka Vertiv.

  

Vertiv jest globalnym dostawcą technologii infrastrukturalnych o znaczeniu krytycznym dla
kluczowych systemów i aplikacji w centrach danych, sieciach komunikacyjnych oraz w
środowiskach handlowych i przemysłowych. Centrala firmy znajduje się w Columbus w stanie
Ohio (USA), zatrudnia ponad 20 000 pracowników i dysponuje 25 zakładami produkcyjnymi
oraz montażowymi na całym świecie.

  

Wartość transakcji kupna to ponad 4 miliardy USD. Firma Emerson zachowa udziały
mniejszościowe w sprzedawanym przedsiębiorstwie.
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    Rob Johnson, który zajmował ostatnio stanowisko partnera operacyjnego w firmie KleinerPerkins Caufield & Byers, przez 10 lat pracował w American Power Conversion (APC), firmiebędącej liderem w sektorze infrastruktury dla centrów danych. Gdy w 2007 r. firma APC zostałasprzedana Schneider Electric za 6,1 miliarda USD, pełnił funkcję prezesa i dyrektorageneralnego. Podczas pracy w APC był także dyrektorem naczelnym grupy AvailabilityEnhancement Group w firmie.  Bryan Kelln, partner i prezes ds. działań portfolio spółek w Platinum Equity, doceniaumiejętności przywódcze i doświadczenie techniczne Roba Johnsona, które pomogą mu zsukcesem zarządzać firmą Vertiv.  – Rob Johnson doskonale łączy znajomość branży, intuicyjność działania i przedsiębiorczość –powiedział Bryan Kelln. – Jest to szansa na dokonanie zmian w firmie. Naszym zdaniem RobJohnson jest odpowiednią osobą, która zapewni firmie rozwój w duchu koncentracji naszybkości działania, innowacji i obsłudze klienta”.  Poza firmą APC Rob Johnson zajmował stanowiska kierownicze w firmie ConsolidatedContainer Corporation, dostawcy rozwiązań do produkcji opakowań ze sztywnych tworzywsztucznych.  W 1989 r. Rob Johnson założył firmę Systems Enhancement Corporation (SEC), któraopracowała innowacyjne rozwiązania programowe i sprzętowe dla branży zasilaczy awaryjnych.W 1997 r. sprzedał swoją firmę przedsiębiorstwu APC.  – Rob Johnson doskonale orientuje się w technologii, szczególnie w środowiskach centrówdanych i rozumie potrzeby klientów – dodał Bryan Kelln. – Dysponuje wiedzą, dzięki którejmoże motywować pracowników jako dyrektor generalny i kierować globalnymprzedsiębiorstwem przynoszącym zyski. Jest także innowatorem, który podziela naszą wizjęfirmy Vertiv jako samodzielnego przedsiębiorstwa.    Rob Johnson stwierdził, że zmiana właściciela stwarza wyjątkowe możliwości.  – To nowy początek dla firmy, w której tak wiele się dzieje. Cieszę się z możliwości współpracyz nowymi osobami w Vertiv, która jest w tak ważnym dla jej historii okresie zmian – powiedziałRob Johnson. – Dzięki niezależności firmy Vertiv będziemy mieli swobodę podejmowaniadecyzji dotyczących strategii i inwestowania, szybkości działania w sposób charakterystycznydla nowych firm, jak również koncentracji na innowacyjnych rozwiązaniach dla naszychklientów, także tych w rosnącym sektorze przetwarzania w chmurze, sieci mobilnych oraz IoT.  Vertiv wykorzysta rozbudowaną ofertę produktów i usług dotyczących zarządzania zasilaniem,systemami klimatyzacji precyzyjnej oraz infrastrukturą IT, które były dostępne wcześniej wportfolio firmy Emerson Network Power, w tym najpopularniejszych w branży marek — ASCO®,Chloride®, Liebert®, NetSure™ i Trellis™.    Partner firmy Platinum Equity, Jacob Kotzubei, stwierdził że zasoby operacyjne oraz dotyczącefuzji i przejęć w firmie Platinum Equity, a także ścisła współpraca z firmą Emerson, będąkorzystne dla Vertiv w perspektywie krótko- i długoterminowej.    Będziemy wspierać rozwój firmy Vertiv i tworzenie innowacyjnych produktów na każdym etapieprocesu, zarówno wewnętrznie, jak i dzięki przyszłym przejęciom – powiedział Jacob Kotzubei.– Po raz drugi nawiązujemy współpracę partnerską z firmą Emerson i jak dotąd układa się onawyjątkowo pomyślnie. Oczekujemy, że zmiany przebiegną bezproblemowo i będą początkiemwyjątkowej przyszłości dla firmy Vertiv oraz jej klientów.    W listopadzie 2013 r. Platinum Equity przejęła pakiet kontrolny w należącej do przedsiębiorstwaEmerson firmie oferującej rozwiązania do przetwarzania danych i zasilania, której nazwazostała potem zmieniona na Artesyn Embedded Technologies.    W ramach działań związanych ze zmianą nazwy Vertiv, firma zaprezentowała nową stronęinternetową dostępną pod adresem www.VertivCo.com. W styczniu 2017 r. Vertiv rozpoczniekampanię reklamową marki pod hasłem „Your Mission is Critical” (Działalność Twojej firmy tonasza misja). Kampania obejmie publikacje w najważniejszych tytułach prasowych oraz naportalach branżowych, takich jak The New York Times, The Wall Street Journal, Forbes, FastCompany, Wired, TechCrunch i IDG Tech Network.    Firma Vertiv dokłada wszelkich starań, aby spełniać zmieniające się wymagania jej klientówbiznesowych dotyczące infrastruktury cyfrowej, w tym rozwiązań mobilnych, chmurowych i edgecomputing, a także kolokacji centrów danych, magazynowania energii i zrównoważonegorozwoju. Firma zatrudnia przedstawicieli handlowych i serwisantów w najważniejszych krajach,a ponadto posiada 255 centrów serwisowych na całym świecie zatrudniających ponad 3000inżynierów serwisu działających w terenie oraz ponad 400 pracowników działu ds. pomocytechnicznej i szybkiego reagowania.          

Małgorzata Kasperska, Dyrektor Zarządzający Vertiv w Europie CentralnejWkraczamy w nową i ekscytującą erę naszej działalności, tworząc nową markę i oferując nową jakość naszym klientom i partnerom. Transformacja w Vertiv to kolejny kamień milowy dla naszej firmy. Będziemy kierować się dotychczasowymi wartościami, które nas ukształtowały, patrząc z optymizmem na kolejny etap. Idąc naprzód już jako Vertiv będziemy tworzyć naszą przyszłość na najtrwalszych fundamentach – wykorzystując globalny zasięg i liczne grono oddanych i doświadczonych pracowników. Niezmiennie będziemy oferować najbardziej zaawansowane technologie napędzające biznes naszych klientów na co dzień.              O firmie VertivFirma Vertiv projektuje, tworzy i udostępnia w formie usług technologie infrastrukturalne oznaczeniu krytycznym dla kluczowych systemów i aplikacji w centrach danych, sieciachkomunikacyjnych oraz w środowiskach handlowych i przemysłowych. Vertiv, wcześniej znanajako Emerson Network Power, oferuje wsparcie rozwijających się rynków rozwiązań mobilnych ichmurowych dzięki szerokiej gamie systemów zasilania, klimatyzacji precyzyjnej orazrozwiązań do zarządzania infrastrukturą. Oferuje ona rozwiązania takich marek jak ASCO®,Chloride®, Liebert®, NetSure™ i Trellis™. Sprzedaż spółki w roku fiskalnym 2016 osiągnęła 4,4 mld USD. Więcejinformacji można znaleźć na stronie www.VertivCo.com.    
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http://www.VertivCo.com
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