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CNH Industrial neemt Kongskilde Agriculture over
London, 31 oktober 2016
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) kondigde vandaag de overeenkomst aan om de
activiteiten op het gebied van hooibouw- en grondwerktuigen van landbouwmachinefabrikant
Kongskilde Industries, onderdeel van de Deense Groep Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG
A.m.b.A.), over te nemen. Deze onderneming produceert en verkoopt oplossingen voor
landbouwtoepassingen in de grondbewerkings-, zaai-,hooibouw- en silagesegmenten onder
verschillende merknamen, waaronder Kongskilde, Överum en JF.

De overname omvat een overdracht van de activa met betrekking tot de grondbewerkings-, zaai-,
hooibouw- en silageactiviteiten van Kongskilde Industries. Inclusief

twee fabrieken in Europa,

gevestigd in Polen en Zweden, en andere faciliteiten in de regio's EMEA en NAFTA. De transactie is
afhankelijk van verschillende eindvoorwaarden, inclusief de wettelijke goedkeuringen.

Als gevolg van de overeenkomst met DLG A.m.b.A., zal het wereldwijde landbouwmachinemerk van
CNH Industrial, New Holland Agriculture, een belangrijke uitbreiding van de portefeuille kennen die het
productaanbod op het gebied van grondbewerking, zaaien, hooibouw en silage zal versterken. New
Holland speelt al jaren een toonaangevende rol in het segment van de hooibouwwerktuigen die
helemaal teruggaat tot 1940 met de introductie van de eerste zelfknopende automatische opraappers
bij Amerikaanse landbouwers, wat een enorme doorbraak in het persen van hooi was. Tegenwoordig
is New Holland wereldwijd een vooraanstaand merk en een industrieleider in Noord-Amerika op het
gebied van hooibouwwerktuigen met een compleet productaanbod aan hooibouwmachines die worden
gebruikt in verschillende landbouw-, melkvee- en veeteeltindustrieën.
“Wij verwelkomen trots deze goed gevestigde producten en merken van Kongskilde, Överum en JF in
de CNH Industrial Group. Ons doel is om verder te bouwen op deze mooie nalatenschap en hun
markttoegang aanzienlijk te vergroten als onderdeel van ons wereldwijde distributienetwerk", aldus
Richard Tobin, CEO van CNH Industrial.

Via deze overeenkomst zal New Holland haar klanten wereldwijd kunnen voorzien van verdere
innovatieve en uitgebreide werktuigoplossingen voor hun landbouwbehoeften op het gebied van
grondbewerking, zaaien, hooibouw en silage.”
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen
met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en wereldwijd vertegenwoordigd. Elk van de
individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn specifieke industriële sector:
Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en New Holland Construction
voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus voor bussen en touringcars;
Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; Iveco Defence Vehicles voor voertuigen
voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en transmissies. Meer informatie is te vinden op
de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com
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