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Comunicado à imprensa 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    

 

Acionistas da Joy Global aprovam majoritariamente a aquisição 

pela Komatsu 

MILWAUKEE, WI – 19 de outubro de 2016 - Joy Global (NYSE: JOY), líder mundial em 

soluções de mineração de alta produtividade, anunciou hoje que os acionistas da Joy Global 

votaram majoritariamente pela aprovação da aquisição em andamento da empresa pela 

Komatsu America Corp., ("Komatsu"), subsidiária da Komatsu Ltd. (TYO: 6301). 

"Estamos satisfeitos com o resultado da votação de hoje e agradecemos o apoio recebido 

dos acionistas da Joy Global na transação com a Komatsu", disse Ted Doheny, Presidente 

e CEO da Joy Global. "A aprovação dos acionistas representa um marco importante para 

conclusão da transação e trará um valor atraente aos acionistas da Joy Global, aumentando 

ainda mais nossa capacidade de liderar o setor de mineração com inovação em produtos e 

serviços para melhorar segurança e produtividade das minas. Acreditamos que a união com 

a Komatsu é a melhor maneira superar as necessidades de nossos clientes e esperamos 

expandir nossas ofertas após o fechamento." 

Conforme anunciado anteriormente, em 21 de julho de 2016, a Joy Global e a Komatsu 

assinaram um contrato definitivo de fusão por meio do qual a Komatsu deverá adquirir a Joy 

Global em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 3,7 bilhões, incluindo o 

endividamento em aberto da Joy Global. Os acionistas da Joy Global receberão US$ 28,30 

por ação, em dinheiro, para cada ação ordinária em circulação no momento do fechamento 

da transação. A conclusão da transação está sujeita a outras condições de fechamento, 

incluindo a obtenção das liberações regulatórias conforme as leis de concorrências nos 

respectivos países. As partes receberam as respectivas liberações nos Estados Unidos e no 

Canadá. A operação está caminhando para um fechamento até a metade do ano de 2017 e 

pode ocorrer no começo de 2017, dependendo do progresso dos procedimentos de 

liberações regulatórias restantes. 

 

 

Sobre a Joy Global 

A Joy Global é uma das mais importantes fornecedoras de equipamentos avançados, 

sistemas e serviços diretos no setor de mineração global. Os equipamentos de marca P&H, 

Joy e Montabert são componentes essenciais das operações em vários mercados de 

commodities, incluindo energia, rocha dura e minerais industriais. Com sede em Milwaukee, 

Wisconsin, EUA, a Joy Global emprega 12.000 pessoas em 20 países. Para mais 

informações, acesse www.joyglobal.com. 
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Mídia 

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher 
Andrew Siegel / Meaghan Repko  
(212) 355-4449 

ou 

Joy Global Inc.  
Caley Clinton 
(414) 712-9728  

Informações adicionais e onde encontrá-las 

A Joy Global protocolou o relatório aos acionistas (proxy statement) relacionado à fusão 

junto à SEC. O relatório aos acionistas (proxy statement) definitivo foi entregue aos 

acionistas da Joy Global. SOLICITAMOS AOS INVESTIDORES E PORTADORES DE 

AÇÕES QUE LEIAM CUIDADOSAMENTE TODO O RELATÓRIO AOS ACIONISTAS 

(PROXY STATEMENT) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES 

PROTOCOLADOS JUNTO À SEC QUANDO FOREM DISPONIBILIZADOS. Os investidores 

e portadores de ações podem obter uma cópia gratuita do relatório aos acionistas (proxy 

statement), relatório aos acionistas definitivo e outros documentos protocolados junto à SEC 

no site da internet da SEC em www.sec.gov. 

Participantes da solicitação 

A Joy Global e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes nos 

relatórios de investidores da Joy Global e portadores de ações vinculadas à fusão. As 

informações sobre os diretores e executivos da Joy Global estão definidas em seu relatório 

preliminar aos acionistas (proxy statement) sobre as transações contempladas, seu relatório 

aos acionistas (proxy statement) para a Reunião Anual de Acionistas de 2016 e seu mais 

recente relatório anual no formulário 10-K. Esses documentos podem ser obtidos 

gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. 

Ressalvas a declarações prospectivas 

Esta comunicação contém informações prospectivas sobre a Joy Global, Komatsu America 

Corp. e Komatsu Ltd e a transação proposta. Declarações prospectivas são declarações 

que não são fatos históricos. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de 

terminologia prospectivas como “acreditar”, “esperar”, “poder”, “ir”, “dever”, “projetar”, 

“poderia”, “planejar”, “meta”, “potencial”, “pro forma”, “buscar”, “ pretender” ou “antecipar”, 

ou a negação destas ou de terminologia comparável, e incluem discussões sobre estratégia, 

projeções financeiras, orientação e estimativas (incluindo suas suposições subjacentes), 

declarações relativas a planos, objetivos, expectativas ou consequências de transações 

anunciadas e declarações sobre desempenho, operações, produtos e serviços futuros da 

Joy Global e suas subsidiárias. A Joy Global alerta os leitores para não confiar 

excessivamente em tais declarações. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a 

diversos riscos e incertezas. Consequentemente, os resultados e experiências reais podem 

diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração futura. Tais riscos e 

impossibilidades incluem: a impossibilidade de obter a aprovação dos acionistas da Joy 

Global em relação à transação proposta; a possibilidade de que as condições de 

fechamento para as transações previstas possam não ser satisfeitas ou anuladas, incluindo 

um órgão governamental que possa proibir, atrasar ou recusar-se a conceder uma 

aprovação regulatória necessária; o atraso no fechamento da transação ou a possibilidade 

de não consumação da transação; a possibilidade das autoridades reguladoras exigirem 

alienações relacionadas à transação proposta; a ocorrência de qualquer evento que possa 

dar origem à rescisão do acordo de fusão; o risco de processos legais de acionistas 
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relacionados às transações contempladas afetem a data ou a ocorrência dessas transações 

ou resultem em custos significativos de defesa, indenização e responsabilidade; riscos 

inerentes à obtenção de sinergias de custos e sua respectiva agenda; riscos para a Joy 

Global e sua gestão relacionados à interrupção da transação; o impacto do anúncio da 

operação sobre a capacidade da Joy Global de reter e contratar pessoal crítico e manter 

relacionamentos com clientes, fornecedores e outros terceiros; flutuações na disponibilidade 

e preços de commodities; condições difíceis dos mercados econômicos e de capitais 

globais; riscos associados com as receitas de mercados estrangeiros; interrupção, falha ou 

comprometimento de sistemas de informação da Joy Global; e as mudanças no ambiente 

jurídico e regulatório. Esses e outros riscos são descritos mais detalhadamente no relatório 

anual da Joy Global no formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de outubro de 

2015 assim como nos relatórios trimestrais da Joy Global no formulário 10-Q e outros 

documentos protocolados pela Joy Global junto à SEC após a referida data. A Joy Global 

não se compromete a revisar ou atualizar qualquer declaração futura para refletir os eventos 

ou circunstâncias que ocorram ou existam após a data em que qualquer declaração seja 

feita. 

 

 

 

 

 


