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Poznańska firma Fibaro sprzedana Włochom za 250
mln złotych

To kolejna w ostatnim czasie zmiana właścicieli poznańskiej firmy, po Solarisie i sieci

sklepów Piotr i Paweł.

Fibaro zajmuje się automatyką budynków. Produkuje systemy do tzw.

inteligentnych domów, czyli rozwiązania pozwalające na zdalne

sterowanie oświetleniem, roletami, bramami czy kompleksowym

bezpieczeństwem budynków. Powstała w Poznaniu 6 lat temu. W 2015

roku, 24% udziałów w niej kupił Sebastian Kulczyk. Wówczas Puls

Biznesu podał, że Kulczyk, za swoje udziałī miał zapłacić 35 mln EURO,

czyli 150 mln złotych. To by oznaczało, że na sprzedaży, którą właśnie

ogłoszono Kulczyk straciłby. Jest to jednak mało prawdopodobne, wedle

naszych źródeł informacji w tej branży, wycena podana przez Puls

Biznesu w 2015 nie miała wiele wspólnego z rzeczywistością.  

Teraz Fibaro kupiła włoska firma Nice zajmująca się między innymi
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Poznańska firma Fibaro sprzedana
Włochom za 250 mln złotych | godz.
11:50

Ostatnie dni poznańskiej Strefy Kibica.
Łącznie podczas mundialu odwiedziło ją
35 tys. osób | godz. 11:30
Imigracja zarobkowa z Białorusi wzrosła
dziesięciokrotnie | godz. 10:30
Prace na przystanku Bałtyk. Warto
sprawdzić rozkład jazdy | godz. 10:30
Nowo otwarta restauracja dla wegan i
wegetarian „Szczaw i Mirabelki” na
poznańskim Piątkowie | godz. 10:00
ZKZL: ponad 100 tys. zł na
przygotowanie do sezonu placów
zabaw | godz. 09:35
Potrącenie pieszej na DK 5. Kierowca
uciekł z miejsca wypadku | godz. 08:50
Dzieci niszczyły towar w markecie.
„Chęć wykonania własnego „glutka”
była tak silna, że nie pomyślały o
konsekwencjach” | godz. 08:30
Rozkopana ulica Owsiana. Drogowcy
kładą nową nawierzchnię | godz. 07:30
Poznań jednym z najczęściej
atakowanych przez hakerów miast w
Polsce | Wczoraj, godz. 21:40
Kolejny Szczyt Bałkański odbędzie się
w... Poznaniu | Wczoraj, godz. 20:46
Mobing na Ławicy. Były komendant
tamtejszych strażaków skazany |
Wczoraj, godz. 19:54

Zalanie PST okazją do żartów.
Internauci robią memy i nie
pozostawiają... suchej nitki | Wczoraj,

#gospodarka

WASZE KOMENTARZE

Dzisiaj, 12:12 , IP:77.65.87.XXX odpowiedz | usuń 10    5

Dzisiaj, 12:12 , IP:159.205.67.XXX odpowiedz | usuń 1    13

Dzisiaj, 12:12 odpowiedz | usuń 6    5

Dzisiaj, 12:16 , IP:88.199.21.XXX odpowiedz | usuń 3    3

Dzisiaj, 12:24 , IP:78.8.219.XXX odpowiedz | usuń 1    0

1

~stasio: szkoda ze kolejna polska firma prechodzi w obcy kapital szkoda jade nad malte nara

~Bezdomny: Lewackie sprzedawczyki! Tylko Polski kapitał się liczy! Hiszpanie na tym albo

nakręcą kokosy albo doprowadzą do upadłości. Prędzej to drugie.

Mruwson: wszystko sprzedać w obce łapy a co panstwowe prywatyzować. jesteśmy u siebie tylko

jako granice bo to co u nas już dawno obce

~Ktoś: a co piszącym niepochlebne opinie do własności prywatnej ? Jak będziesz chciał

sprzedać auto to wtedy co ? Albo kupić mieszkanie będziesz chciał to co ? 250 niezła kwota

transakcyjna, moim zdaniem ok zwłaszcza że Nice ma potencjał którego Fibaro brakowało.

Brawo za dobrą akwizycję.

~Autor: ~Bezdomny: Lewackie sprzedawczyki! Tylko Polski kapitał się liczy! Hiszpanie na tym albo

nakręcą kokosy albo doprowadzą do upadłości. Prędzej to drugie. ...

To się trzeba było złożyć z kolegami i kupić !

1

zaloguj | zarejestruj
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~

produkcją napędów do bram. To spółka giełdowa, dlatego wartość

transakcji została ujawniona - to 250 mln złotych za 100% udziałów w

Fibaro. Po przejęciu, firmę przez najbliższe 4 lata nadal ma prowadzić

Maciej Fidler, obecny prezes i założyciel Fibaro. Marka Fibaro nie

zniknie z rynku - nie zastąpi jej Nice, natomiast urządzenia Fibaro będą

sprzedawane w sieci sprzedaży Nice. W Poznaniu Fibaro zatrudnia 400

osób.
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48 792 odsłon

Tajemnicza
inwestycja pod
Obornikami. Kto
buduje zamek w
środku puszczy?

45 250 odsłon

Profesor, który
zgodził się na
budowę zamku w
Puszczy Noteckiej,
zasiada w radzie
fundacji założonej
przez... właściciela
inwestycji

42 841 odsłon

Ulewa nad
Poznaniem. Trasa
PST do Dworca
Zachodniego
zalana

41 454 odsłon

Wilda: Pitbull
zaatakował 10-
latkę na spacerze z
pieskiem.
Chihuahua nie
przeżyła tego
starcia

38 545

godz. 19:09

52-latek zmarł w ostrowskim areszcie |
Wczoraj, godz. 18:03

Awaria tramwaju na Estkowskiego, w
kierunku Śródki. Bimby muszą jeździć
przez Most Dworcowy | Wczoraj, godz.
17:44

NAJPOPULARNIEJSZE WIADOMOŚCI

Od kilku dni internet rozpala sprawa tajemniczej

inwestycji na terenie Puszczy Noteckiej.

 Czytaj więcej | Poniedziałek, 2018.07.09 12:40

Coraz więcej wiadomo o wzbudzającej duże

kontrowersje budowie pseudotwierdzy na

terenach objętych programem Natura 2000.

 Czytaj więcej | Poniedziałek, 2018.07.09 19:31

Tak zwana dolna trasa PST jest zalana po

ulewach, które wieczorem przeszły nad

Poznaniem. Tramwaje linii numer 12 i 14

kursują przez Rondo Kaponiera.

 Czytaj więcej | Środa, 2018.07.11 22:23

10-letnia dziewczynka chodziła ze swoim psem na

terenie zamkniętego osiedla przy ul. Rolnej, kiedy

napadł ich agresywny pies z sąsiedztwa.

 Czytaj więcej | Piątek, 2018.07.06 18:10

Policja poszukuje zaginionych
nastolatków

odsłon

Policjanci prowadzą poszukiwania nastolatków,

którzy w piątek opuścili miejsce zamieszkania i od

Kod z obrazka
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej
bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin
Forum

Autor

Treść

Liczba znaków do wykorzystania: 1000
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33 031 odsłon

Biedronka
otworzy w
Poznaniu swój
pierwszy outlet.
Zobacz, co będzie
można tam kupić

31 436 odsłon

Zobacz zamek w
Stobnicy z lotu
ptaka

tej pory nie kontaktowali się z rodziną.

 Czytaj więcej | Sobota, 2018.07.07 13:14

W czwartek Biedronka otworzy swój pierwszy

outlet na terenie Poznania.

 Czytaj więcej | Środa, 2018.07.11 13:29

Od kilku dni przez media przetacza się dyskusja na

temat ogromnego zamku, który powstaje na

terenie Puszczy Noteckiej.

 Czytaj więcej | Wtorek, 2018.07.10 17:30

1 mln 148 tysięcy czytelników nr 1 w Poznaniu 100% poznański kapitał

Witold Kundzewicz
redaktor naczelny

Kasia Żurowska
redaktor prowadzący

Joanna Wachowska, Bartosz Stańda,
Szymon Kaczmarek, Szymon Woźniak
redakcja

Tomasz Płuciennik
I T
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Epoznan.pl powstał w 2002
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Najlepsza Strona o Poznaniu i
Dziennikarskie Koziołki dla
Najlepszej Redakcji. Wydawca:
ARP sp. z o.o., ul. Krzywoustego
72, 61-144 Poznań.

Oferta reklamowa
Najlepszą rekomendacją naszej
oferty reklamowej jest grafik
rezerwacji - niektóre nośniki s ą
wyprzedane na 6 miesięcy.
Zobacz jak możemy
wypromować Twoją firmę.

Nasz patronat
Zobacz listę wydarzeń którym
patronujemy i sprawdź jak
zdobyć nasze wsparcie dla
ważnych dla Poznania inicjatyw.

Kanały RSS i społeczności
Mamy najwięcej fanów spośród
poznańskich redakcji. Zobacz
nasz profil na facebook'u oraz
inne miejsca w których
jesteśmy.

Materiały od czytelników
Masz zdjęcie ciekawego
zdarzenia w Poznaniu? Stałeś
się ofiarą niekompetencji
urzędników? Wyślij do nas
materiał.

Kontakt
24h

redakcja@epoznan.pl

SMS/MMS: 537 133 133
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