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  SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 
Kverneland Group felvásárolja a Gallignani S.p.A bálázógyártó 100 %-át  

 
Ez a befektetés megerősíti az attraktív és versenyképes bálázó termékkör 
ajánlatának stratégiáját a kereskedelmi partnereink és a végfelhasználók 
számára és kiemeli a Group elkötelezettségét, hogy a szálastakarmány 

betakarítás teljes gépsorát tudja ajánlani.  
 
 

2012. október 09., Kvernaland, Norvégia 
 
Kverneland Group hosszú múltra tekint vissza, mint a mezőgazdasági munkagépek széles 
termékkörének szállítója és a részben tulajdonolt Gallignani S.p.A 100 %-ának 
felvásárlásával elkötelezte magát további beruházások biztosítására egy attraktív és 
versenyképes bálázó termékkör kínálat érdekében. 
 
A Gallignani S.p.A-ban lévő közös vállalati időszakot és az üzem által gyártott bálázók KvG általi 
exkluzív forgalmazásának tapasztalata alapján a Kverneland Group és az IG Holding, amely a 
Gallignani család tulajdona, örömmel jelenti be, hogy a Kverneland Group megszerezte a teljes 
irányítást a bálázó központ Ravenna, Olaszország jövőbeli fejlesztése felett. Ez egy fontos lépés 
a Kverneland Group terveiben a stratégiailag fontos körbálázó és bálacsomagoló termékkör 
további lehetőségeit kutatva.  
 
A felek aláírták a részvényvásárlási megállapodást és a tranzakció lezárására a közeljövőben sor 
kerül. 
 
Mr. Ingvald Løyning (CEO) örömmel látja, hogy egy modern bálázó gyár csatlakozik a 100 %-ban 
ellenőrzött egységek köréhez. Ez egy nagy lehetőség a számunkra a hosszú tradícióval és know-
how-val rendelkező Gallignani S.p.A-t (1922-ben alapítva) üdvözölni a Kverneland Group teljes 
jogú tagjaként. Mr. Løyning továbbá hangsúlyozza, hogy ez egy további egyértelmű lehetőség a 
jövőben az üzem számára, azzal együtt, hogy az már magas színvonalú és az elmúlt tíz évben 
jelentős fejlesztést hajtottak végre mint a technológiák, mind a kapacitások területén.  
 
A gyártási központ teljes integrációja a Kverneland Group-ba további szinergiákat hoz a gyártás, 
a minőség és az R&D területén. A bálázógyártásban és értékesítésben szerzett nagy 
tapasztalatunk biztosítja a termékek teljesítményének és értékének növekedését a partnereink 
számára.  
 
A Gallignani márkanév tulajdonjoga közös lesz a Kverneland Group és a Gallignani család által 
tulajdonolt IG Holdingnak. A jelenleg Törökországban gyártott kiskocka bálázók gyártása és 
értékesítése a Gallignani családnál marad, míg a körbálázók és csomagolók a Kverneland 
Group-hoz kerülnek. Mr. Gallignani továbbá folytatja SIGMA 4-ben a homlokrakodók gyártását. 
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*** 

Kverneland Group (Kverneland AS) egy vezető nemzetközi vállalat, amely mezőgazdasági 
gépeket és szolgáltatásokat fejleszt, gyárt és értékesít. Az innovációra történő folyamatos 
törekvés, egy egyedülálló, csúcsminőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A 
Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó 
közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakarmány 
területét fedi le. További információkért látogassa meg weblapunkat www.kvernelandgroup.com  
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