Voor onmiddellijke publicatie

KUHN GROUP koopt MONTANA

Saverne, Frankrijk, 31 januari 2014 – Met genoegen kondigt Kuhn hierbij aan dat het een
principiële overeenkomst is aangegaan voor de aankoop van het bedrijf Montana Indústriade
Máquinas, met hoofdkantoor in São José dos Pinhais (Paraná), in Brazilië, met de eigenaren
van Montana.
Montana is een van de toonaangevende producenten van zelfrijdende veldspuiten in Brazilië.
Montana biedt ook een breed scala van 3-punts gedragen en getrokken vernevelaars die
goed aangepast zijn aan de behoeften van de Braziliaanse markt. Onlangs heeft Montana
zijn expertise op het gebied van zelfrijdende toepassingen aangewend om de nieuwe en snel
groeiende markt van zelfrijdende kunstmeststrooiers te betreden. De overname is
onderworpen aan de ondertekening van een definitieve transactie-overeenkomst en aan
bepaalde acties en goedkeuringen. De definitieve ondertekening zal naar verwachting
plaatsvinden in de eerste helft van 2014.
"Montana is een perfecte aanvulling op het Kuhn assortiment", aldus Michel Siebert, CEO
van de Kuhn Group. "We hebben al een sterke positie in de tak van planten en zaaien
dankzij Kuhn do Brasil, ons business platform dat wij sinds februari 2005 in Passo Fundo in
Rio Grande do Sul hebben. Montana’s aanbod van zelfrijdende producten versterkt Kuhns
positie, met name in de belangrijke grootschalige commerciële landbouwsector in Brazilië.
Het brengt ook extra kennis en expertise die de aanwezigheid van de Kuhn Group in de
markt van gewasbescherming bevordert. Het biedt Kuhn tevens een toegang naar Argentinië
met een lokaal productieplatform, en versterkt de positie van de Kuhn Groep in de
strategische Zuid-Amerikaanse markt aanzienlijk."
"De integratie van Montana in de Kuhn Groep geeft aanzienlijke groeimogelijkheden in
Brazilië, andere markten van Zuid-Amerika, en daarbuiten", aldus Gilberto J. Zancopè,
bestuursvoorzitter van Montana Indústria de Máquinas. "Ik zie grote wederzijdse voordelen
en dit zal Montana helpen, in combinatie met Kuhn, om het productportfolio verder te
ontwikkelen en onze dealers en klanten nog beter te ondersteunen."
Na de afronding van de transactie zal Kuhn blijven werken met het huidige management en
medewerkers van Montana. Het is de bedoeling dat Gilberto J. Zancopè zal worden
benoemd tot speciaal adviseur van de Kuhn Group in Brazilië, en dat hij een aandeelhouder
zal worden van Bucher Industries AG , het Zwitserse beursgenoteerde moederbedrijf van de
Kuhn Group.

Over Kuhn Group
KUHN Group, met haar hoofdkantoor in Saverne, Frankrijk, telt 4500 medewerkers
wereldwijd, en exploiteert momenteel negen productiesites in Europa, de Verenigde Staten
en Brazilië. KUHN Group is wereldwijd vertegenwoordigd via een groot netwerk van
onafhankelijke dealers, die ondersteund worden door een aantal internationale marketing en
distributie dochterondernemingen en onafhankelijke distributeurs. In 2013 bereikte de omzet
van de KUHN Groep 1047,5 miljoen euro (circa BRL 3360.000.000).

Over Montana Indústria de Máquinas
Montana Indústria de Máquinas met haar hoofdkantoor in São Jose dos Pinhais, in de buurt
van Curitiba, Brazilië, telt ongeveer 600 medewerkers en exploiteert momenteel twee
productielocaties in Brazilië en een in Argentinië. Montana is een toonaangevende fabrikant
van landbouwmachines in Brazilië gespecialiseerd in gedragen, getrokken en grote
zelfrijdende veldspuiten. Montana produceert ook gedragen vernevelaars en zelfrijdende
kunstmeststrooiers. Montana heeft een landelijk dealernetwerk in Brazilië en genereerde
ongeveer BRL 225 miljoen omzet in 2013.
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