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Ogłoszenie o zakończeniu przejęcia firmy KBC przez firmę Yokogawa
Yokogawa Electric Corporation (dalej “Yokogawa”) ma przyjemność poinformować, że przejęcie
KBC Advanced Technologies plc (Siedziba: Walton on Thames, Surrey, Wielka Brytania, Prezes:
Andrew Howell) (dalej “KBC”), ogłoszone wcześniej 17 lutego 2016, zostało zrealizowane zgodnie
z zatwierdzonym przez sąd porozumieniem wstępnym na podstawie Ustawy o Spółkach (UK
Companies Act) Część 26, oraz że KBC zostało częścią Yokogawa Group.
KBC jest firmą, która z sukcesami dostarcza oprogramowanie oraz usługi konsultingowe dla
przemysłu naftowego i gazowego na całym świecie. Głównym celem KBC jest osiągnięcie
doskonałości operacyjnej oraz poprawa zyskowności Klientów w segmencie upstream (wydobycie
ropy i gazu) oraz downstream (rafinerie oraz kompleksy petrochemiczne). KBC, jako bardzo dobrze
rozpoznawalna marka na rynku, dostarcza unikatowe połączenie zaawansowanego oprogramowania
do optymalizacji i symulacji procesu z usługami konsultingowymi opartymi na proponowanych
rozwiązaniach. Yokogawa zapewnia niezawodne systemy sterowania, aparaturę obiektową do
pomiaru temperatury, przepływu i ciśnienia oraz szereg rozwiązań wspierających bezpieczną oraz
wydajną pracę i produkcję.
Dzięki przejęciu, Yokogawa zapewniając unikatowy zakres usług i niezawodnych produktów, takich
jak konsulting, zintegrowane oprogramowanie, systemy sterowania czy urządzenia pomiarowe,
wzmocni swoją pozycję kluczowej firmy w sektorze automatyki przemysłowej. Pozwoli to
Yokogawie, głównie w przemyśle naftowym i gazowym, przygotować kompletne rozwiązania dla
całej firmy, od dyrektorów zarządzających po operatorów procesu. Dodatkowo baza klientów KBC
znacząco wzmocni całościowy biznes firmy Yokogawa.
Zgodnie z planem Transformation 2017, Yokogawa skupia się na rozwoju kompletnych rozwiązań
przez zaangażowanie Klientów w proces wspólnego rozwoju (co-innovation), który zapewni
optymalizację ich pracy w całym zakresie operacyjnym firmy. Dzięki połączeniu zaawansowanych
rozwiązań technologicznych dostarczanych przez KBC z pomiarami, sterowaniem i technologiami
informacyjnymi zapewnianymi przez Yokogawę, jak również dzięki bezpiecznej wirtualnej
platformie, którą Yokogawa nabyła poprzez przejęcie Industrial Evolution, Inc. w grudniu 2015,
chcemy stworzyć wartość dodaną i zostać globalnym liderem w segmencie zaawansowanych
rozwiązań.
W celu stworzenia planu działania, który przyniesie wartość dla naszych Klientów, jak również
realizacji określonych synergii wynikających z przejęcia, Yokogawa zbuduje zespół zajmujący się
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zintegrowaniem obydwu podmiotów. Yokogawa, najszybciej jak to możliwe, zapewni wartość
dodaną swoim Klientom, wynikającą z pozytywnych rezultatów integracji.
Wynagrodzenie wynikające z połączenia zostanie opłacone przez nowy instrument dłużny i nie ma
planów emisji nowych akcji.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe firmy Yokogawa będzie uwzględniać informacje
finansowe firmy KBC od pierwszego kwartału roku fiskalnego 2016.
Dodatkowe informacje o KBC można znaleźć na stronie http://www.kbcat.com/ .

- Koniec O firmie Yokogawa
Globalna sieć Yokogawy to 88 oddziałów w 56 krajach na świecie. Założona w 1915 roku firma,
obecnie mająca obroty na poziomie 3,5 miliarda USD silnie związana z nowoczesnymi
technologiami i innowacją. Yokogawa działa głównie na rynku automatyki i systemów sterowania,
aparatury kontrolno-pomiarowej i w przemyśle lotniczym, ale także w wielu innych gałęziach
przemysłu. System sterowania i aparatura produkowana przez firmę Yokogawa odgrywa istotną rolę
w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: petrochemie, zakłady chemiczne i naftowe, elektrownie i
elektrociepłownie, papiernie, przemysł ciężki i spożywczy. Aby uzyskać więcej informacji o firmie
Yokogawa, zachęcamy do odwiedzenia www.yokogawa.pl
Yokogawa w Europie
Europejska centrala firmy Yokogawa znajduje się od 1982 roku w Amersfoort w Holandii. W całej
Europie Yokogawa ma własne struktury sprzedaży, dysponuje serwisem i wykwalifikowaną kadrą
inżynierską. Dodatkowo, Yokogawa rozwija i produkuje przepływomierze w fabryce Rota Yokogawa
w Niemczech oraz urządzenia analityki mokrej i systemy bezpieczeństwa w Holandii.
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