PRESSEMELDING
Kverneland Group og Kubota Corporation går inn i det
voksende markedet for pick up river ved å kjøpe 80% av aksjene i
ROC, et ledende selskap i dette markedssegmentet
8 Oktober 2021, Klepp, Norge.
Kverneland Group, et ledende internasjonalt selskap som utvikler, produserer og
distribuerer landbruksmaskiner og -tjenester, kunngjorde i dag at de har signert en avtale
om å kjøpe 80% av aksjene i ROC selskapet, en ledende produsent av denne typen
river i Italia.
Shingo Hanada (President & CEO i Kverneland Group) er glad for å bekrefte at ROC ytterligere styrker Kverneland - og Kubota Groups strategiske forpliktelser for høy og
gress høsting, ved å legge til denne viktige produkt linjen og oppnå synergier mellom
selskapene.

Mr. Denis Ubaldi, og Mr. Raffaele Ubaldi, eiere av ROC bekrefter avtalen med Shingo Hanada, President &
CEO av Kverneland Group

Hanada sier videre at distribusjonspartnerne og kundene til ROC er en viktig ressurs, og
bekrefter fortsettelsen av ROC -merket og dets distribusjon.
Begge de nåværende eierne av ROC selskapet, Mr. Denis Ubaldi og Mr. Raffaele
Ubaldi, fortsetter sine viktige roller i bedriften etter overtakelsen.
Ubaldi-brødrene: “Vi ser store muligheter og synergier ved å bli en del av Kverneland- og
Kubota Group. Å være en del av denne gruppen med et sterkt globalt fotavtrykk tilbyr
viktige styrker på mange områder som produktutvikling, produksjon og ikke minst i den
viktige videre digitaliseringen av jordbruk systemer og løsninger”.
Videre er Ubaldi -brødrene overbevist om at denne avtalen ytterligere vil styrke ROC og
dens evne til å vokse og levere attraktive produkter, løsninger og støtte til sine
distribusjonspartnere og kunder.
***
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Om Kubota
Kubota har vært en ledende produsent av landbruks- og anleggsmaskiner og
industrimotorer siden 1890. Med hovedkvarter i Osaka Japan og kontorer i mer enn 120
land, og med over 41 000 ansatte i Nord-Amerika, Europa og Asia, oppnådde Kubota
inntekter i 2020 på 17,3 milliarder dollar. Kubota har arbeidet tett med bønder for å
utvikle landbruksmaskiner med sikte på å fremskynde innovasjon relatert til mat, vann og
miljøet. Selv om landbruksmaskiner er Kubota’s primærprodukter, produserer Kubota
også et bredt spekter av rørsystemer, og produkter knyttet til miljø og sosial infrastruktur
som bidrar til å forbedre menneskeliv og samfunn. www.kubota.com
Om Kverneland Group
Kverneland Group er et ledende internasjonalt selskap som utvikler, produserer og
distribuerer landbruksredskaper, elektroniske løsninger og digitale tjenester.
Produktivitet, effektivitet og bærekraft er tre viktige prinsipper i dagens landbruk, som
driver oss hver dag til kontinuerlig å utvikle vår teknologi i landbruket. Kverneland Group
tilbyr en innovativ portefølje innen jordbearbeiding, gras, såing, kunstgjødselspredning,
sprøyting, elektroniske løsninger og digitale gårdstjenester for traktorer og redskaper.
For mer informasjon om Kverneland Group, besøk www.no.kvernelandgroup.com/
Om ROC
ROC er en global pioner innen utvikling og produksjon av pick up river, med en
verdensledende posisjon i 40 land. Selskapet er spesielt sterkt i det profesjonelle
markedet og ekspandert til ett komplett sortiment for kundene i dette segmentet. Høy
kvalitet og ytelse er kjernefokuset for selskapet, som gir dem en konkurransefordel. Det
høye nivået av vertikal integrering i produksjonen er avgjørende for kvaliteten på ROC
produktene, besøk www.roc.ag.
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For mer informasjon kontakt:
Claus Udengaard Thomsen, EVP Harvesting System Division
claus.udengaard.thomsen@kvernelandgroup.com
Arild Gjerde, EVP Sales & Marketing
arild.gjerde@kvernelandgroup.com
Kverneland Group on Social Media
Kverneland
Vicon
iM FARMING

Kverneland AS, Norway

@KvernelandGroup
@iM_Farming

kvernelandgrp

Kverneland
Vicon

Kverneland Group

