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Kverneland Group och Kubota Corporation går in i den växande
marknaden för pickupsträngläggare (mergers) genom att förvärva
80% av aktierna i ROC, ett ledande företag inom detta
marknadssegment.
8 oktober 2021, Klepp, Norge.
Kverneland Group, ett ledande internationellt företag som utvecklar, tillverkar och
distribuerar lantbruksmaskiner och tjänster, meddelade idag att man har undertecknat ett
avtal om att förvärva 80 % av aktierna i ROC Company, en ledande tillverkare av
pickupsträngläggare i Italien.
Shingo Hanada (VD och koncernchef för Kverneland Group) är glad att kunna bekräfta
att ROC-företaget ytterligare stärker Kverneland - och Kubota Groups strategiska
engagemang för hö- och foderskörd, genom att lägga till den viktiga produktlinjen
pickupsträngläggare och uppnå synergieffekter mellan företagen.

Denis Ubaldi och Raffaele Ubaldi, ägare till ROC. bekräftar avtalet med Shingo Hanada, VD och
koncernchef för Kverneland Group.

Hanada förklarar vidare att ROC:s distributionspartner och kunder är en viktig tillgång,
och han bekräftar att ROC:s varumärke och dess distribution kommer att fortsätta.
Båda de nuvarande ägarna till ROC Company, Denis Ubaldi och Raffaele Ubaldi,
fortsätter sina viktiga roller i företaget efter transaktionen.
Ubaldi-bröderna: “Vi ser stora möjligheter och synergier i att bli en del av Kvernelandoch Kubota-koncernen. Att vara en del av denna koncern med ett starkt globalt
fotavtryck erbjuder viktiga styrkor på många områden, t.ex. produktutveckling,
tillverkning och inte minst den viktiga fortsatta digitaliseringen av jordbrukssystem och lösningar”.
Bröderna Ubaldi är dessutom övertygade om att denna affär kommer att stärka ROC
ytterligare och dess förmåga att växa och leverera attraktiva produkter, lösningar och
support till sina distributionspartners och kunder.
Kverneland AS, Norway
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Om Kubota
Kubota har varit en ledande tillverkare av jordbruks-, gräs- och anläggningsmaskiner och
industrimotorer sedan 1890. Kubota har sitt huvudkontor i Osaka, Japan, kontor i mer än
120 länder och över 41 000 anställda i Nordamerika, Europa och Asien och hade 2020
en omsättning på 17,3 miljarder dollar. Kubota har arbetat nära lantbrukare för att
utveckla jordbruksmaskiner med målet att påskynda innovation för att lösa frågor som
rör mat, vatten och miljö. Även om jordbruksutrustning är Kubotas främsta produktlinje
producerar Kubota också en mångsidig portfölj av andra produkter, inklusive
rörrelaterade produkter, miljörelaterade produkter och produkter relaterade till social
infrastruktur, för att bidra till att förbättra människors liv och samhället. www.kubota.com
Om Kverneland Group
Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utvecklar, tillverkar och distribuerar
jordbruksredskap, elektroniska lösningar och digitala tjänster. Produktivitet, effektivitet och
hållbarhet är tre viktiga principer i dagens jordbruk som driver oss varje dag att ständigt utveckla
vår teknik för jordbruksredskap. Kverneland Group erbjuder ett innovativt sortiment av jord- och
såutrustning, foder- och balutrustning, spridningsutrustning, sprututrustning, elektroniska
lösningar och digitala jordbrukstjänster för jordbrukstraktorer och redskap. Mer information om
Kverneland Group finns på följande webbplats: www.kvernelandgroup.com

Om ROC
ROC är en global pionjär inom utveckling och tillverkning av sammanslagningar med ledande
positioner över hela världen i cirka 40 länder. Företaget är särskilt starkt i den övre delen av
marknaden och har expanderat till ett komplett sortiment för kunder som använder fusioner. Hög
kvalitet och prestanda är ett centralt fokus för företaget, vilket ger dem en konkurrensfördel. Den
höga graden av vertikal integration i tillverkningen är avgörande för kvaliteten på ROC:s
produkter. www.roc.ag
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Mer information, kontakta:
Claus Udengaard Thomsen, EVP Harvesting System Division
claus.udengaard.thomsen@kvernelandgroup.com
Mats Tykesson, MD, Kverneland Group Scandinavia
mats.tykesson@kvernelandgroup.com
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