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Poznańskie Fibaro przejęte przez Włochów za ćwierć
miliarda złotych

Tagi PRZEJĘCIE AUTOMATYKA DOMOWA FIBARO SMART HOME NICE

fot. Roberto Griffa (CEO Nice) i Maciej Fiedler (CEO
FIBARO)

Grupa Nice, światowy lider w dziedzinie
automatyki dla domu nabył 100%
udziałów Fibar Group S.A. – polskiego
producenta systemu smart home
FIBARO. Wartość sfinalizowanej
transakcji opiewa na ćwierć miliarda
złotych.

FIBARO jest jednym z liderów rynku smart home
- produkty poznańskiej firmy dostępne są na
ponad 100 rynkach na całym świecie. System
oferowany przez Fibar Group był pierwszym

działającym w pełni bezprzewodowo, co zapewniło polskiemu rozwiązaniu rozgłos na całym
świecie. Od 2010 r. jest stale rozwijany o nowe produkty i funkcje, co pozwala FIBARO cieszyć
się pozycją innowatora rynku smart home i internetu rzeczy (Internet of Things – IoT).

Nice to międzynarodowa grupa z siedzibą we Włoszech zajmująca się automatyką domową oraz
rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa dla domu. Firma oferuje szeroki wybór produktów z
dziedziny zintegrowanej automatyki do bram, bram garażowych, rolet przeciwsłonecznych,
systemów parkingowych i bezprzewodowych systemów alarmowych w budynkach mieszkalnych,
komercyjnych i przemysłowych.

Nice sprzedaje swoje produkty w ponad 100 krajach przez 30 oddziałów i dziesiątki
dystrybutorów. Produkty firmy powstają w 12 fabrykach.    

 – Transakcja, do której doszło wczoraj w Warszawie to olbrzymia szansa na dalszy rozwój
naszego systemu smart home oraz pozostałych rozwiązań IoT, nad którymi pracują działy R&D w
Poznaniu i Zielonej Górze. Zdecydowaliśmy się na ofertę Nice, ponieważ poszukiwaliśmy
inwestora, który nie tylko pozwoli marce FIBARO dalej rozwijać się w zaplanowanym przez nas
kierunku, ale również zapewni nam środki na dalsze badania i sam skorzysta  z naszego
zaawansowanego technologicznie know-how. Wzbogaci to również portfolio produktów obu firm
– powiedział po podpisaniu umowy Maciej Fiedler, CEO Fibar Group S.A.. 

Pozyskanie inwestora strategicznego w postaci Nice, pozwoli FIBARO na zaoferowanie jeszcze
bardziej spójnego systemu smart home klientom. Dotychczas system współpracował z
automatyką do bram garażowych, rolet itp. Dzięki połączeniu sił z włoskim producentem klienci
docelowo otrzymają bardziej zintegrowane rozwiązania pozwalające na jeszcze łatwiejszą i
wygodniejszą obsługę inteligentnego domu. Przykładowo poprzez integrację produktów Nice i
FIBARO w przyszłości będzie można nadawać zdalny, automatyczny dostęp do garażu wybranym
autom lokalizowanym przez GPS bądź po numerach rejestracyjnych. Odpowiada to również
potrzebom rynkowym – klienci poszukują obecnie jak najbardziej kompleksowych i
zintegrowanych rozwiązań z dziedziny automatyki domowej.

Dla FIBARO transakcja oznacza również powiększoną sieć dystrybucji produktów i olbrzymią
inwestycję w działy R&D oraz moce produkcyjne. Transakcja opiewająca na 250 mln złotych to
największa inwestycja w branży smart home i IoT dokonana przez grupę Nice.
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FIBARO UBS 2 do zdalnego
zarządzania instalacjami
przewodowymi

Sterowanie inteligentnym domem za
pomocą gestów

ABB przejmuje firmę B&R

Internet rzeczy do użytku osobistego
na targach CES 2017

LG i Volkswagen będą wspólnie
rozwijać innowacyjną platformę
Connected Car

Debiut marki Berker by Hager na
targach Dom Inteligentny

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

elektroonline.pl
2803 polubienia

Polub tę stronę Zarejestruj się

Szlifierka kątowa
Dużo zależy od tego, ile chcesz wydać na ten cel, bo
cena jest tak naprawę największym ograniczeniem.
Jest kilka znanych i sprawdzonych marek, które
trzymają jakość. Mam tutaj ...

Podobne newsy

2018-07-13

elektroonline.pl

Strona: 1

http://www.elektroonline.pl/partners/external_link/pl.farnell.com/
http://www.elektroonline.pl/partners/external_link/www.kameryir.com.pl/
http://www.elektroonline.pl/partners/external_link/www.phoenixcontact.pl
http://www.elektroonline.pl/partners/external_link/www.fluke.com
http://www.elektroonline.pl/users/new_user/1
http://www.elektroonline.pl/ogloszenia
http://www.elektroonline.pl/polec_znajomemu
http://www.elektroonline.pl/dodaj_artykul
http://www.elektroonline.pl/newsletter/subscribers/subscribe
http://www.elektroonline.pl/rss/articles/all/0/0/15
http://www.elektroonline.pl/
http://www.elektroonline.pl/logowanie
http://www.elektroonline.pl/users/new_user
http://www.elektroonline.pl/users/renew_passwd
http://www.przetargi.elektroonline.pl/
http://www.elektroonline.pl/events/news
http://www.elektroonline.pl/artykuly
http://www.elektroonline.pl/baza_wiedzy
http://www.elektroonline.pl/forum
http://www.elektroonline.pl/praca
http://www.elektroonline.pl/firmy
http://www.elektroonline.pl/produkty
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/15
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/14
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/12
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/10
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/11
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/13
http://www.elektroonline.pl/
http://www.elektroonline.pl/events/news
http://partner.elektroonline.pl/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1193__zoneid=51__cb=985742b772__oadest=http%3A%2F%2Fwww.fluke.com%2Ffluke%2Fplpl%2Fcentra-rozwiazan%2FDlaczego-profesjonalisci-wybieraja-Fluke%2Fdefault.htm%23utm_source%3Dbanner%26utm_medium%3Delektroonline.pl%26utm_campaign%3Dds701%26utm_term%3Djune%26utm_content%3DTi
http://partner.elektroonline.pl/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1165__zoneid=81__cb=640f412c0f__oadest=http%3A%2F%2Felektrykapradnietyka.com%2Ftasmomaniacy%2F
http://www.elektroonline.pl/events/news
http://www.elektroonline.pl/events/news/1/0/0/14
http://www.elektroonline.pl/events/add_news
http://www.elektroonline.pl/users/login/?from=/events/show_news/10372
http://www.elektroonline.pl/img/media/14817
http://www.elektroonline.pl/i/1110,PRZEJECIE
http://www.elektroonline.pl/i/3357,AUTOMATYKA-DOMOWA
http://www.elektroonline.pl/i/12777,FIBARO
http://www.elektroonline.pl/i/14048,SMART-HOME
http://www.elektroonline.pl/i/16179,NICE
http://cloud.feedly.com/#subscription/feed/http://www.elektroonline.pl/rss/articles/all/0/0/15
http://www.elektroonline.pl/events/news
http://www.fibaro.elektroonline.pl/
http://www.elektroonline.pl/forum/topics/all
http://www.elektroonline.pl/news/10303,FIBARO-UBS-2-do-zdalnego-zarzadzania-instalacjami-przewodowymi
http://www.elektroonline.pl/news/10303,FIBARO-UBS-2-do-zdalnego-zarzadzania-instalacjami-przewodowymi
http://www.elektroonline.pl/news/9720,Sterowanie-inteligentnym-domem-za-pomoca-gestow
http://www.elektroonline.pl/news/9720,Sterowanie-inteligentnym-domem-za-pomoca-gestow
http://www.elektroonline.pl/news/9658,ABB-przejmuje-firme-BR
http://www.elektroonline.pl/news/9658,ABB-przejmuje-firme-BR
http://www.elektroonline.pl/news/9480,Internet-rzeczy-do-uzytku-osobistego-na-targach-CES-2017
http://www.elektroonline.pl/news/9480,Internet-rzeczy-do-uzytku-osobistego-na-targach-CES-2017
http://www.elektroonline.pl/news/9128,LG-i-Volkswagen-beda-wspolnie-rozwijac-innowacyjna-platforme-Connected-Car
http://www.elektroonline.pl/news/9128,LG-i-Volkswagen-beda-wspolnie-rozwijac-innowacyjna-platforme-Connected-Car
http://www.elektroonline.pl/news/8895,Debiut-marki-Berker-by-Hager-na-targach-Dom-Inteligentny
http://www.elektroonline.pl/news/8895,Debiut-marki-Berker-by-Hager-na-targach-Dom-Inteligentny
http://partner.elektroonline.pl/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1192__zoneid=34__cb=6233794d56__oadest=https%3A%2F%2Famper.pl%2Fzarowki-led
http://www.elektroonline.pl/forum
http://www.elektroonline.pl/forum/topics/show/930,Szlifierka-katowa,grupy
http://www.elektroonline.pl/forum/topics/show/930,Szlifierka-katowa,grupy
http://www.elektroonline.pl/forum/topics/show/930,Szlifierka-katowa,grupy
https://www.facebook.com/elektroonline/
https://www.facebook.com/elektroonline/
https://www.facebook.com/elektroonline/


zobacz wszystkie wpisy

R E K L A M A

ABB EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ELEKTROENERGETYKA ELEKTRONIKA
ENERGETYKA ENERGETYKA JĄDROWA ENERGETYKA WIATROWA FARNELL
ELEMENT14 FOTOWOLTAIKA INWESTYCJE W ENERGETYCE LED NAUKA
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ZłotoMapa serwisuO nasPrywatnośćRegulaminZgłoś błądReklamaKontakt

Nasze serwisy:

Zapisz się

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych
bezpośrednio na swój adres e-mail.

aktualny adres e-mail

Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce
Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania
danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane
osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane
osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
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dodaj komentarz

Ceny materiałów
Czy tylko mi się wydaje, że ceny materiałów w
ostatnich latach dosyć mocno poszły w górę?

Dobrej klasy materiały spawalnicze
To na co trzeba zwracać uwagę, to bez wątpienia
jakość materiałów spawalniczych, czyli aby pochodziły
od sprawdzonych, najlepiej certyfikowanych
dostawców, którzy będą w ...

Kupie module binarne BIM 16 /BOM 24
Dzień dobry, potrzebuję pomocy w zakupie nowych lub
po renowacji modulów: BIM 16 wejście 220-120 VDC
1MRK 000508-CD BOM 24 wyjście 1MRK 000614-AB
może ktoś podpowie, ...

Inteligentne włączniki i wyłączniki
Wydaje mi się, że informacje o tego typu produktach
znajdziesz na stronie producentów. Zwykle tak właśnie
jest. Dlatego rozejrzyj się za modelami które podobają
Ci się ...

Stacjonarny agregat prądotwórczy
Ważne, aby miał stabilizator napięcia, aby nie
dochodziło do przepięć. Dobrej klasy agregat
prądotwórczy swoje kosztuje. Pytanie jeszcze
otwarte, czy to ma być agregat 1 czy 3 ...

jaki system Inteligentnego Budynku
wybrać
Skorzystałem z usług lokalnej firmy. Szybko się z tym
uporali. Już mam inteligentny dom.

Pomoc w wyborze rozdzielnicy
Witam. Bardzo proszę: Rozdzielnica 24 moduły
natynkowa Bardzo solidna w przystępnej cenie

Wieża elektrowni wiatrowej
Witam serdecznie.Mam gotowy taki projekt dla
skonstruowanej przez siebie nowego typu silowni
wiatrowejo pionowej osi.Prosze wpisac   eco-eon-
system.pl     jak rowniez prosze ...
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