Virksomhedskommunikation

CNH Industrial opkøber Kongskilde Agriculture
London, oktober 31, 2016
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) meddelte i dag, at virksomhedens aftale om at overtage
den del af Kongskilde Industries, der producerer landbrugsredskaber til arbejde med græs og jord, og
som er en del af den danske sammenslutning Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.).
Denne virksomhed udvikler, fremstiller og sælger løsninger til landbrugsvirksomheder inden for
jordbearbejdning, såning samt segmenterne halm og foder under forskellige mærker, bl.a. Kongskilde,
Överum og JF.

Overtagelsen omfatter en overførsel af aktiver relateret til jordbearbejdning, såning samt halm og foder
i Kongskilde Industries. Produktionsdelen af denne virksomhed omfatter to fabrikker i Europa, i Polen
og

Sverige.

Transaktionen

er

underkastet

forskellige

afslutningsbetingelser,

herunder

myndighedsgodkendelse.

Som følge af aftalen med DLG A.m.b.A. vil CNH Industrials globale mærke inden for
landbrugsmaskiner,

New

Holland

Agriculture,

gennemgå

en

betydelig

udvidelse

af

sin

produktportefølje, hvilket vil styrke produktilbudet inden for halm og foder. New Holland har en solid
førende position i segmentet for udstyr til halm. Historien går helt tilbage til 1940 med lanceringen af
den første selvbindende ballepresser til amerikanske landmænd, et vigtigt gennembrud inden for høst
af halm. I dag er New Holland et førende globalt mærke og branchens førende i Nordamerika inden for
redskaber til halm med et komplet produkttilbud af halmudstyr, der anvendes i en lang række
virksomheder inden for landbrug, mælkeproduktion og kvægbrug.

"Vi er stolte af at kunne ønske de veletablerede produkter og mærker Kongskilde, Överum og JF
velkommen i CNH Industrial Group. Det er vores hensigt at bygge videre på denne stolte arv og i høj
grad øge mærkernes adgang til markedet som en del af vores verdensomspændende netværk,” siger
Richard Tobin, CEO i CNH Industrial.

Med denne aftale vil New Holland kunne forsyne sine kunder verden over med yderligere innovative
og omfattende udstyrsløsninger til at dække deres behov inden for jordbearbejdning, såning samt halm
og foder.
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Storbritannien

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) er en global leder inden for kapitalgoder med omfattende
brancheerfaring, et stort produktsortiment og global tilstedeværelse. Virksomhedens brands har hver for sig international
styrke inden for deres specifikke branche: Case IH, New Holland Agriculture og Steyr for traktorer og
landbrugsmaskiner. Case og New Holland Construction for entreprenørmaskiner, Iveco for erhvervskøretøjer. Iveco Bus
og Heuliez Bus for busser, Iveco Astra for køretøjer til stenbruds- og entreprenørmaskiner, Magirus for
brandslukningskøretøjer, Iveco Defence Vehicles for køretøjer til militær og civilforsvar samt FPT Industrial for motorer
og transmissionsudstyr. Yderligere oplysninger kan ses på virksomhedens hjemmeside: www.cnhindustrial.com
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