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Akcjonariusze firmy Joy Global przeważającą większością głosów 
zatwierdzili przejęcie przez firmę Komatsu 

MILWAUKEE, WISCONSIN,19 października 2016 r. Joy Global (NYSE: JOY), światowy 

lider w dziedzinie zapewniających najwyższą wydajność rozwiązań dla branży górniczej 

ogłosił dzisiaj, że akcjonariusze spółki Joy Global przeważającą większością głosów 

zatwierdzili spodziewane przejęcie firmy przez Komatsu America Corp., („Komatsu”) spółkę 

zależną Komatsu Ltd. (TYO: 6301).  

 

„Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki dzisiejszego głosowania i doceniamy wsparcie, jakie 

otrzymaliśmy od akcjonariuszy firmy Joy Global w związku z transakcją z Komatsu” 

powiedział Ted Doheny, prezes i dyrektor generalny firmy Joy Global. „Udzielenie zgody 

przez akcjonariuszy firmy Joy Global stanowi kamień milowy na drodze do realizacji 

transakcji, która zapewni im niezwykłą wartość oraz zwiększy nasze możliwości 

przewodzenia w branży górniczej dzięki innowacjom dotyczącym produktów i usług 

poprawiającym bezpieczeństwo i produktywność pracy kopalń. Jesteśmy przekonani, że 

połączenie z firmą Komatsu to najlepszy sposób na przekroczenie potrzeb naszych klientów 

i wyczekujemy na możliwość poszerzenia oferty, kiedy transakcja zostanie zakończona.” 

 

Jak donosiliśmy wcześniej, 21 lipca 2016 r. firmy Joy Global i Komatsu zawarły ostateczną 

umowę o połączeniu, zgodnie z którą Komatsu zakupi firmę Joy Global w ramach transakcji 

o wartości około 3,7 mld dolarów, wliczając w to zaległe zadłużenie firmy Joy Global. 

Akcjonariusze firmy Joy Global otrzymają w gotówce 28,30 dolara za każdą akcję zwykłą 

znajdującą się w ich posiadaniu w czasie finalizacji transakcji. Realizacja transakcji w 

dalszym ciągu podlega pewnym innym warunkom końcowym, wliczając w to uzyskanie 

urzędowych zgód wynikających z przepisów o konkurencji obowiązujących w stosownych 

krajach. Strony uzyskały już zgody zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. 

Realizacja transakcji przebiega zgodnie z planem i zostanie zakończona w połowie 

2017 roku w zależności od postępu pozostałych procedur wydawania stosownych zgód. 

 

O firmie Joy Global 

Firma Joy Global jest czołowym dostawcą zaawansowanych urządzeń, systemów i 

bezpośrednich usług serwisowych przeznaczonych dla branży górniczej na całym świecie. 

Urządzenia marki P&H, Joy i Montabert stanowią kluczowy element działania na 

różnorodnych rynkach surowców, w tym na rynku energetycznym, skał twardych i minerałów 

przemysłowych. Firma Joy z siedzibą w Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin 

zatrudnia 12 000 ludzi w 20 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do 

odwiedzenia witryny www.joyglobal.com. 
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Kontakt 

Analitycy i inwestorzy    

Joy Global Inc. 
Sandy McKenzie 
(414) 319-8506  

                                                               

 

 

Media 

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

lub 

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

Dodatkowe informacje i gdzie można je znaleźć 

Firma Joy Global złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 

ostateczną informację dla akcjonariuszy dotyczącą połączenia. Informacja ta została także 

przekazana akcjonariuszom firmy Joy Global. INWESTOROM I AKCJONARIUSZOM 

ZALECA SIĘ UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁĄ INFORMACJĄ DLA AKCJONARIUSZY I 

WSZELKIMI INNYMI STOSOWNYMI DOKUMENTAMI ZŁOŻONYMI W SEC PO ICH 

UDOSTĘPNIENIU. Inwestorzy i akcjonariusze mogą bezpłatnie otrzymać wstępną i 

ostateczną informację dla akcjonariuszy oraz inne dokumenty złożone w SEC za 

pośrednictwem witryny SEC pod adresem www.sec.gov. 

Uczestnicy procesu pozyskiwania pełnomocnictw 

Firma Joy Global oraz jej członkowie zarządu i kierownictwa wyższego szczebla mogą być 

uczestnikami procesu pozyskiwania pełnomocnictw od inwestorów i akcjonariuszy spółki Joy 

Global w związku z połączeniem. Informacje dotyczące członków zarządu i kierownictwa 

wyższego szczebla firmy Joy Global zostały podane we wstępnej informacji dla 

akcjonariuszy dotyczącej rozważanej transakcji, informacji dla akcjonariuszy dotyczącej 

dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2016 oraz w najnowszym 

dorocznym sprawozdaniu złożonym na formularzu 10-K. Dokumenty te można bezpłatnie 

pobrać z witryny SEC pod adresem www.sec.gov. 

Ostrzeżenie dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości 

Niniejsze pismo zawiera informacje odnoszące się do przyszłości spółki Joy Global, 

Komatsu America Corp., Komatsu Ltd. oraz proponowanej transakcji. Informacje dotyczące 

przyszłości nie są oparte na faktach historycznych. Informacje takie można rozpoznać dzięki 

wykorzystaniu w nich takich słów odnoszących się do przyszłości jak „uważać”, „oczekiwać”, 

„móc”, „będzie”, „powinno”, „przewidywać”, „być w stanie”, „planować”, „cel”, „potencjalnie”, 

„pro forma”, „zabiegać”, „zamierzać”, „przewidywać” lub ich form przeczących, lub 

podobnych słów oraz dzięki temu, że zawarte są w nich odniesienia do strategii, 

przewidywań finansowych, wytycznych, szacunków (w tym założeń leżących u ich podstaw), 

informacje dotyczące planów, celów, oczekiwań lub konsekwencji zapowiadanych transakcji 

i informacje dotyczące przyszłych działań, wydajności, produktów i usług firmy Joy Global i 

jej spółek zależnych. Firma Joy Global ostrzega czytelników, aby w sposób nadmierny nie 

polegali na takich informacjach. Takie informacje odnoszące się do przyszłości podlegają 

licznym ryzykom i niepewności. W konsekwencji rzeczywiste wyniki i doświadczenia mogą w 

istotny sposób różnić się od tych zawartych w informacjach odnoszących się do przyszłości. 

Do takich ryzyk i niepewności zaliczają się: nieuzyskanie zgody akcjonariuszy firmy Joy 

Global na proponowaną transakcję, ewentualne niewypełnienie lub uchylenie ostatecznych 
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warunków rozważanych transakcji, wliczając w to zakaz, opóźnienie lub odmowę udzielenia 

przez stosowne władze niezbędnej urzędowej zgody, opóźnienie w zakończeniu transakcji 

lub ewentualne niedojście transakcji do skutku, ewentualne żądanie wcześniejszej 

sprzedaży części majątku spółki zgłoszone przez stosowny urząd w związku z planowaną 

transakcją, wystąpienie wszelkich zdarzeń, które mogą stanowić podstawę do rozwiązania 

umowy fuzji, ryzyko sporów sądowych z akcjonariuszami w związku z rozważanymi 

transakcjami, które mogą wpłynąć na czas lub dojście do skutku rozważanych transakcji lub 

spowodować poważne koszty prawne, zwolnienia z odpowiedzialności i roszczeń, ryzyka 

związane z uzyskaniem synergii kosztów i czas uzyskania takiej synergii, ryzyka związane 

zakłóceniami w realizacji transakcji po stronie firmy Joy Global lub jej kierownictwa, wpływ 

ogłoszenia transakcji na zdolność firmy Joy Global do utrzymania i zatrudniania kluczowych 

pracowników i utrzymanie relacji z klientami, dostawcami i innymi osobami trzecimi, zmiany 

dostępności i cen surowców, trudności w gospodarce światowej i na rynkach kapitałowych, 

ryzyka związane z przychodami z rynków zagranicznych, przerwy, awarie i ograniczenia w 

działaniu systemów informatycznych firmy Joy Global oraz zmiany w otoczeniu prawnym i 

urzędowym. Te i inne ryzyka zostały bardziej szczegółowo opisane w corocznym 

sprawozdaniu firmy Joy Global złożonym na formularzu 10-K za rok finansowy zakończony 

30 października 2015 r. i w kwartalnych sprawozdaniach firmy Joy Global składanych na 

formularzu 10-Q oraz w innych dokumentach składanych przez firmę Joy Global w SEC po 

dacie publikacji niniejszej informacji. Firma Joy Global w żaden sposób nie zobowiązuje się 

do wprowadzania zmian lub aktualizacji jakichkolwiek informacji odnoszących się do 

przyszłości w celu odniesienia się do wydarzeń lub okoliczności mających miejsce lub 

istniejących po dacie publikacji jakiejkolwiek informacji odnoszącej się do przyszłości. 

 

 

 

 

 


