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W Warszawie doszło do ciekawej transakcji. Polska firma Fibar Group S.A. znana ze
swojej oferty pod marką FIBARO w zakresie inteligentnego domu i ciekawych urządzeń w
ramach Internetu Rzeczy, zyskała nowego inwestora. Udziały nabyła grupa Nice, która
zajmuje się automatyką bram, rolet, systemami alarmowymi i nie tylko. Zakupiono 100%
udziałów, a transakcja opiewała na 250 milionów złotych.

Taka forma połączenia sił ma być korzystna dla obydwu firm i pozwoli stworzyć nowe,
zintegrowane rozwiązania: Zdecydowaliśmy się na ofertę Nice, ponieważ
poszukiwaliśmy inwestora, który nie tylko pozwoli marce FIBARO dalej rozwijać się w
zaplanowanym przez nas kierunku, ale również zapewni nam środki na dalsze badania i
sam skorzysta z naszego zaawansowanego technologicznie know-how... – komentuje
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Zgłoś błąd w publikacji

transakcję Maciej Fiedler, dyrektor Fibar Group S.A.

Dzięki współpracy, już wkrótce możliwe będzie na przykład zdalne nadawanie dostępu
do garażu wybranym pojazdom lokalizowanym przez GPS lub po numerach
rejestracyjnych. Taka możliwość ma być odpowiedzią na stale rosnące wymagania
klientów, którzy poszukują zintegrowanych systemów kontrolujących jak najwięcej
elementów inteligentnego domu, które potrafią ze sobą współpracować.

Dla grupy Nice transakcja jest największą tego typu inwestycją w branży inteligentnego
domu oraz urządzeń Internetu Rzeczy. Warto również dodać, że z kolei dla FIBARO
transakcja oznacza poszerzenie sieci dystrybucji produktów, nowe inwestycje oraz moce
produkcyjne. Nice sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach, a produkty powstają
w 12 fabrykach.
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"Zakupiono 100% udziałów, a transakcja opiewała na 250 tysięcy złotych" 

Czyli Fibaro było "gówno" warte?
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@SweetDreams Chodzi o 250 milionów, pojawił się błąd przy edycji :)
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@o.zio wziął i się pojawił ;)
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Oj pamięta się Fibaro na HotZlocie :)
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#515-07-2018 15:11:33[set-i]


Jak ja nie lubię tego typa... redaktorze od 7 boleści 250 MILIONÓW a nie tysięcy

 Odpowiedz

1  

9

•

#615-07-2018 18:23:21bachus


@[set-i] skąd aż taka zawiść, że ktoś się pomylił? Czemu się aż tak stresujesz takimi pierdołami?
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#715-07-2018 14:54:04przemopk


@o.zio 250 tysięcy zł? To jak za darmo, a może autor coś przekręcił albo nie myślał co pisze?
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#815-07-2018 15:11:39o.zio


@przemopk Chodzi rzecz jasna o 250 milionów. Błąd przy edycji. Dzięki za czujność.
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#915-07-2018 16:23:38PaPuX


Sprzedali firmę i tyle. 

Pewnie zajmą się właściciele czymś innym za 250mln można sporo zrobić.
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