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CNH Industrial köper Kongskilde Agricultures 

 

London, 31 oktober 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) tillkännagav idag koncernens avtal att köpa Kongskilde 

Industrie, tillverkare av lantbruksredskap för gräs- och jordbearbetning, som ingår i den danska 

koncernen Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Den här verksamheten utvecklar, 

tillverkar och säljer lantbrukslösningar för jordbearbetning, sådd och hö och foder under olika märken, 

som omfattar Kongskilde, Överum och JF. 

 

Köpet inbegriper en överföring av tillgångar relaterade till Kongskilde Industries verksamheter inom 

jordbearbetning, sådd samt hö och foder. Tillverkningsstrukturen i den här verksamheten omfattar två 

anläggningar i Europa, i Polen och Sverige. Transaktionen är föremål för olika slutförandevillkor, 

inklusive regulatoriska godkännanden. 

 

Avtalet med DLG A.m.b.A. resulterar i att CNH Industrials världsomspännande märke av 

lantbruksmaskiner New Holland Agriculture genomgår en väsentlig utökning av sin produktportfölj som 

stärker dess utbud av hö- och foderprodukter. New Holland har en sedan länge etablerad ledning inom 

höverktygsbranschen som går tillbaka till 1940 med lanseringen av den första självbindande 

balpressen för amerikanska bönder, ett stort genombrott för höskördningen. I dag är New Holland ett 

ledande globalt varumärke och branschledande i Nordamerika inom höverktyg med ett komplett 

produktutbud av höutrustningar som används inom en mängd olika lantbruks-, mejeri- och 

boskapsindustrier.  

 

”Vi är stolta över att få välkomna de väletablerade produkterna och varumärkena från Kongskilde, 

Överum och JF till CNH Industrial-koncernen. Det är vår avsikt att bygga vidare på dessa stolta arv 

och kraftigt öka deras marknadstillträde som en del av vårt världsomfattande distributionsnätverk", 

säger Richard Tobin, VD för CNH Industrial. 

 

Genom detta avtal kommer New Holland att kunna erbjuda ytterligare innovativa och omfattande 

utrustningslösningar till sina kunder över hela världen för deras lantbrukskrav ifråga om 

jordbearbetning, sådd samt hö och foder.  

 

 

Företagskommunikationer 



 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), är en global ledare i kapitalvarubranschen med etablerad erfarenhet, ett 

brett utbud av produkter och en global närvaro. Vart och ett av de individuella varumärkena i Företaget är en storspelare 

i den internationella marknaden i sina specifika industrisektorer: Case IH, New Holland Agriculture och Steyr vad gäller 

traktorer och jordbruksmaskiner, Case och New Holland Construction vad gäller schaktningsutrustning, Iveco för 

kommersiella fordon, Iveco Bus och Heuliez Bus för bussar och långfärdsbussar, Iveco Astra för gruv- byggnadsfordon, 

Magirus för brandförsvar, Iveco Defence Vehicles för försvar och civilskydd, och FPT Industrial för motorer och 

transmissioner. Mer information finns på företagets sajt: www.cnhindustrial.com 
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