
  

Notatka prasowa         

Firma Komatsu przejmuje firmę Joy Global, aby poszerzyć 

działania w branży górniczej. 

Firma Joy Global Inc. zmieni nazwę na Komatsu Mining Corp., 

jej siedzibą pozostanie Milwaukee w stanie Wisconisn (USA) 

 

Milwaukee, Wisconsin (USA) — kwiecień 5, 2017 — Komatsu America Corp., spółka zależna 

Komatsu Ltd. (TYO: 6301) („Komatsu”) zakończyła przejęcie firmy Joy Global Inc. (NYSE:JOY) 

(„Joy Global), światowego lidera w dziedzinie rozwiązań górniczych o wysokiej produktywności. 

Siedzibą firmy pozostanie Milwaukee, w stanie Wisconsin, a nazwa Joy Global Inc. zostanie 

zmieniona na Komatsu Mining Corp. Firma będzie działać jako spółka zależna Komatsu. Będzie 

ona nadal promować marki produktów P&H, Joy i Montabert oraz w nie inwestować. Komatsu 

angażuje się w bezpośrednią obsługę branży górniczej na całym świecie, a przez swoje produkty, 

usługi i rozwiązania techniczne koncentruje się na pomaganiu klientom w poprawie produktywności 

i bezpieczeństwa działań prowadzonych na całym świecie.  

„Połączenie urządzeń dla górnictwa odkrywkowego marki Komatsu z markami produktów P&H, Joy 

i Montabert przeznaczonymi dla górnictwa odkrywkowego i podziemnego pozwoli nam oferować 

klientom kompletną gamę rozwiązań” powiedział Tetsuji (Ted) Ohashi, prezes i dyrektor generalny 

Komatsu. „Planujemy rozwój w oparciu o siłę naszych wspólnych kultur, w tym w oparciu o naszą 

niezachwianą wiarę w to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo oraz pasję do zapewniania 

innowacyjnych rozwiązań, aby stać się dostawcą niezrównanych rozwiązań i usług serwisowych dla 

górnictwa. 

Zakończenie transakcji sprawia, że zespół Komatsu zyskuje ponad 10 000 osób posiadających 

głęboką wiedzę i doświadczenie w branży górniczej, dzięki czemu łączna liczba naszych 

pracowników na świecie przekroczy 57 000. Koncentrując się na nieprzerwanym zapewnianiu 

klientom dostaw usług i urządzeń, firma Komatsu planuje wykorzystać najlepsze praktyki stosowane 

w obu spółkach przy jednoczesnym ujednoliceniu organizacji i sposobów działania w celu 

zapewnienia optymalnej obsługi klienta. Firma Komatsu Mining Corp. będzie kierowana przez 

prezesa i dyrektora generalnego Jeffrey'a Dawesa, wcześniej prezesa i dyrektora generalnego firmy 

Komatsu Latin America. Jeffrey Dawes oraz kierownictwo firmy będą pracować w Milwaukee, w 

stanie Wisconsin (USA).  

Po zakończeniu transakcji, której wartość wynosi około 3,7 mld dolarów, wliczając w to zaległe 

zadłużenie firmy Joy Global, akcje firmy Joy Global zostaną wycofane z NYSE, a publiczny obrót 

nimi zostanie zakończony.  

O firmie Komatsu 

Założona w roku 1921 firma Komatsu Ltd. jest dostawcą zróżnicowanych produktów i usług 

przeznaczonych dla przemysłu. Pozostając międzynarodowym liderem w branży urządzeń dla 

budownictwa i górnictwa, angażuje się ona także w innych obszarach, takich jak urządzenia i 

pojazdy przemysłowe, logistyka, elektronika oraz inne typy działalności bazujące na rozwiązaniach. 
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Firma ma siedzibę w Tokio, w Japonii i dysponuje oddziałami na całym świecie.  Aby uzyskać 

więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia witryny www.komatsu.com.   

 

Kontakt w sprawach ogólnych 

Caley Clinton, PR Manager 

+1 414 712-9728 

CClinton@komatsuna.com 

Kontakt dla mediów, analityków i inwestorów z Japonii 

Akira Sato, Group Manager  

akira_sa_satou@komatsu.co.jp 

(+81) 3-5561-2616 

 

Ostrzeżenie dotyczące informacji odnoszących się do przyszłości 

Niniejsza notatka prasowa i inne oświadczenia wydawane przez firmy Komatsu i Joy Global mogą 

zawierać „informacje odnoszące się do przyszłości” w rozumieniu właściwych przepisów 

ustawowych i wykonawczych dotyczących papierów wartościowych.  Informacje odnoszące się do 

przyszłości można rozpoznać przez to, że są w nich używane takie słowa jak „uważać”, 

„przewidywać”, „oczekiwać”, „planować”, „zamierzać”, „móc”, „będzie”, „szacować” i „przyszłość” 

oraz inne podobne wyrażenia lub w szczególności przez to, że omawiane są w nich strategie, plany 

i zamiary.   Takie informacje wiążą się ze znanymi i nieznanymi ryzykami i niepewnościami 

dotyczącymi przyszłej skuteczności działania, rozwoju oraz sytuacji finansowej firmy Komatsu i Joy 

Global, a rzeczywiste wyniki lub plany na przyszłość mogą różnić się istotnie od obecnych 

przewidywań.  Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo, firmy Komatsu i Joy 

Global wykluczają jakikolwiek obowiązek aktualizowania informacji dotyczących przyszłości po 

dacie niniejszej notatki w wyniku uzyskania nowych danych, przyszłych zdarzeń lub na skutek 

innych okoliczności. Wszystkie informacje dotyczące przyszłości w niniejszym powiadomieniu są w 

całości objęte niniejszym ostrzeżeniem.  Informacje zawarte w notatce są aktualne w w dniu jej 

wydania i mogą zostać zmienione bez zapowiedzi. 
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