PRESSEMELDING

Great Plains Manufacturing Inc. og Kverneland Group samarbeider for
å oppnå synergier, og det er nå besluttet å integrere Great Plains salg og
distribusjon i Vest- Europa samt Polen og Ungarn i Kverneland Groups
salgsselskaper.
Juni 2017, Klepp, Norge
De to søsterselskapene Kverneland Group og Great Plains samarbeider for å oppnå
synergier til fordel for sine sluttkunder og distribusjonspartnere. Målet er å styrke
produktsortimentet og kundenes fordeler gjennom et aktivt samarbeid innen
produktutvikling og andre funksjoner. Sammen har disse to selskapene en global
rekkevidde og en betydelig ressurs og kunnskap som vil bli brukt for å utvikle ledende
redskaper innen jordbearbeiding som gir effektiv drift og lave eierkostnader for kundene
I Vest-Europa, Polen og Ungarn vil Great Plains salg og distribusjon bli integrert i Kverneland
Groups sterke posisjon og infrastruktur med sikte på ytterligere styrking av det totale tilbudet til
sluttkunder og distribusjonspartnere. På denne måten vil kundene og partnerne i Great Plains bli
støttet av Kvernelands betydelige ressurser i Vest-Europa, Polen og Ungarn innen salg, service,
reservedeler og produktstøtte. Ved å ta med Great Plains-produktene, vil Kverneland Groups
salgsorganisasjon få produktlinjen ytterligere styrket for bøndene.
Det vil bli en gradvis integrasjonsprosess, og inntil videre vil virksomheten med Great Plains
forhandlere og kunder fortsette i henhold til gjeldende forretningsmodell og prinsipper. Både
forhandlere og sluttkunder vil bli informert i god tid om det fremtidige virksomhetsoppsettet,
inkludert salg, produkt, service og reservedelsstøtte.

Mr. Dai Watanabe, konsernsjef i Kverneland Group er glad for at det er en positiv utvikling i
synergiaktiviteter mellom Great Plains og Kverneland Group. Han er også overbevist om at
integrering av Great Plains i Kverneland Groups salgsorganisasjon i Vest-Europa vil gi sterke
fordeler for sluttkunder og forhandlere. Ifølge ham vil dette tiltaket ytterligere styrke selskapets
posisjon som leverandør av intelligente og effektive løsninger for landbruket.
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***
Om Kverneland Group
Kverneland Group (Kverneland AS) er et ledende internasjonalt selskap som utvikler, produserer
og distribuerer landbruksmaskiner og tjenester. Sterk fokus på innovasjon gjør at vi kan tilby en
unik og bred produktserie med høy kvalitet. Kverneland Group tilbyr en omfattende pakke med
systemer og løsninger til det profesjonelle landbruket. Tilbudet omfatter jordbearbeiding, såing,
fôr, gras og baleutstyr, spredning og sprøyting. For mer informasjon om Kverneland Group besøk
www.kvernelandgroup.com
Om Great Plains Manufacturing, Inc.
Great Plains Manufacturing, grunnlagt i 1976, sysselsetter over 1300 mennesker over hele verden.
Det omfatter fem divisjoner: Great Plains Ag, som produserer utstyr som forbereder såbedet,
næringspåføring og frøplasseringsutstyr, og andre gårdsredskaper; Land Pride, som produserer
vedlikeholdsverktøy som slåmaskiner, jordfreser, beitepussere og annet vedlikeholds utstyr; Great
Plains International, som selger selskapets produkter over hele verden; Great Plains Trucking,
som driver en landsomfattende flåte av trailere; Og Great Plains Acceptance Corporation, som
finansierer selskapets produkter. Kubota-selskapet, Great Plains Mfg., Inc., har hovedkontor i
Salina, Kansas. For mer informasjon om Great Plains, besøk www.greatplainsmfg.com.
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For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Dai Watanabe
CEO & President, Kverneland Group
Phone: +47 51 42 90 00
E-Mail: contact@kvernelandgroup.com

Linda Salem
President, Great Plains Manufacturing, Inc.
Phone: +1-785-823-3276
E-Mail: linda.salem@greatplainsmfg.com

Arild Gjerde
Executive Vice President, Sales & Marketing
Kverneland Group
Phone: +47 91 54 48 45
E-Mail: arild.gjerde@kvernelandgroup.com
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