Съобщение до медиите

Bosch и Danfoss учредяват съвместно дружество
 Разработка на енергийно-ефективни компресорни технологии
 Решения с приложение при термопомпени, климатични и
хладилни системи
 Изследователски и развоен център в Лолар, Германия
Лолар/Нордборг – На 28 октомври 2014 г. Bosch Thermotechnik и
Danfoss подписаха споразумение за учредяване на съвместно
дружество за разработка и производство на енергийно-ефективни
компресорни технологии. Двете компании ще имат равни дялове
собственост в съвместното предприятие. Сделката ще се финализира
след получаване на всички одобрения от съответните регулаторни
органи. Финансовите условия няма да бъдат публично оповестявани.

Bosch Thermotechnik е водещ европейски производител на
енергийно-ефективни продукти за отопление и топла вода, а Danfoss
Commercial Compressors е водещ производител на компресори за
индустриално и промишлено приложение, климатични и хладилни
инсталации. В новото съвместно предприятие двете компании ще
използват своите задълбочени познания за компресорните
технологии и прилагането им в климатични и хладилни комерсиални
системи и производства. Целта е да се създаде по-голяма
ефективност на компресорните технологии с приложение в
термопомпените, климатичните и хладилните системи. Съвместният
екип за научноизследователска и развойна дейност ще бъде базиран
в седалището на Bosch Thermotechnik в град Лолар в Германия.
Продажбите и маркетинговата дейност ще бъдат отговорност на
Danfoss Commercial Compressors.
„Бъдещите технологии ще се използват в изключително ефективни и
екологично насочени приложения като термопомпи, климатични и
хладилни системи. Създаването на съвместно дружество между Bosch
и Danfoss – две изключително силни и уважавани компании на
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световния пазар – ще ни позволи да се възползваме оптимално от
нашите изследователски и развойни ресурси”, каза Улрих Шмидт,
член на управителния съвет на Bosch Thermotechnik GmbH.
„Bosch и Danfoss са много силен екип. Чрез обединяване на нашите
инженерни сили ще постигнем значителен напредък в
компресорните технологии, иновациите и конкурентоспособността.
Това ще ни позволи да дадем на нашите клиенти още по-иновативни
решения, които изпълняват растящите изисквания за енергийна
ефективност по целия свят”, допълни Ким Фаусинг, изпълнителен
вицепрезидент и главен оперативен директор на Danfoss Group.

За контакт с журналисти:
Мина Чорбова, телефон +359 2 969 90 90, +359 884 657 135
e-mail: mina.chorbova@bg.bosch.com
Групата Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги. През 2013 г.
нейните 281 000 служители реализират продажби в размер на 46,1 млрд. евро
(Забележка: Поради изменения в счетоводната политика данните за 2013 г. не
могат да се сравняват напълно с тези от 2012 г.). Дейността на Бош Групата е
организирана в четири направления: „Автомобилни технологии”,
„Индустриална техника”, „Потребителски стоки” и „Енергийна и сградна
техника”. Тя включва Robert Bosch GmbH и неговите над 360 дъщерни и
регионални дружества в повече от 50 страни. Заедно с търговските и сервизни
партньори Бош има представители в около 150 страни. Тази развойна,
производствена и търговска мрежа, която се простира в целия свят, е
основата за един постоянен растеж. През 2013 г. Бош регистрира около 5000
патента в целия свят или средно по 20 патента на ден. Цел на Бош Групата е да
предлага на своите клиенти „техника за живота” – всички продукти и услуги с
марка Bosch повишават качеството на живот, като предоставят решения,
които са едновременно иновативни и ефективни.
Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861-1942)
като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната
правна структура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата
свобода на Бош Групата, давайки възможност за дългосрочно планиране и
инвестиции в значими за нейното бъдеще иновации. Благотворителната
фондация Robert Bosch Stiftung GmbH притежава 92% от капитала на Robert
Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас се държи от индустриалния тръст
Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълнява и предприемаческите
функции на собственика. Останалата част от дяловете се управляват от
семейство Бош и Robert Bosch GmbH.
Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com,
www.bosch-press.com и twitter.com/BoschPresse

