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Nice przejmuje kanadyjską firmę Micanan,
oferującą automatykę do bram garażowych dla
domu i przemysłu
 

44 minuty ago

Nice kontynuuje międzynarodową ekspansję i konsolidację portfela klientów, umacniając

pozycję światowego lidera w sektorach Home Automation, Home Security i Smart Home 
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Nice przejmuje kanadyjską firmę Micanan, oferującą automatykę do bram

garażowych dla domu i przemysłu

Oderzo (Włochy), 15 stycznia 2019 – Włoska firma Nice, lider rynku w sektorach Home

Automation, Home Security i Smart Home, kontynuując ekspansję w Ameryce

Północnej, przejmuje czołową kanadyjską firmę Micanan, która od 1999 r. oferuje

automatykę do bram garażowych dla domu i przemysłu. 

 

Micanan, z siedzibą w Montrealu, działa aktywnie na rynku amerykańskim poprzez filie w

Chicago (Illinois), Atlancie (Georgia) i Phoenix (Arizona). Firma projektuje i produkuje

personalizowane rozwiązania automatyki drzwi garażowych o najwyższych

standardach jakościowych i najwyższej niezawodności.

 

Produkty Micanan są stosowane m.in. w takich firmach, jak Apple, Tesla, SpaceX,

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych czy Rezerwa Federalna Stanów

Zjednoczonych. Zastosowane rozwiązania umożliwiają otwieranie i zamykanie bram w

czasie dwukrotnie krótszym od standardów rynkowych. Wizytówką Micanan są

bezprzewodowe centralki sterownicze, które oferują prostą, wygodną i funkcjonalną

instalację i użytkowanie, a także automatyczną regulację prędkości, która znacznie wydłuża

okres eksploatacji urządzeń, ograniczając konieczność serwisowania.

Skonsolidowane przychody firmy Micanan za rok 2017 wyniosły 16,6 milionów dolarów

kanadyjskich.

Z dumą rozpoczynamy nowy rok, ogłaszając  przejęcie firmy Micanan, które umożliwi nam

dalszy wzrost oraz powiększanie najszerszego na świecie wachlarza produktów z zakresu

automatyki domowej, bezpieczeństwa domu i inteligentnego domu, na strategicznym dla

Grupy rynku północnoamerykańskim. Dzięki 6 lokalizacjom, do których należy dodać

internetową platformę technologiczną i handlową niedawno przejętej spółki Abode, liczymy
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BUDOWLANE MATERIAŁY

BRUKOWANIE NAWIERZCHNI –
PRZYGOTOWANIE TERENU
 

23 godziny ago

 

5 wskazówek przy wyborze
ekipy dekarskiej
 

5 dni ago

 

2019-02-13

aktualnosci.budownictwo.co

Strona: 2

http://aktualnosci.budownictwo.co/category/wentylacja/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/wydarzenia/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/wyposazenie-lazienek/
http://dobrymontaz.com/
https://www.festool.pl/produkty/ci%C4%99cie/akumulatorowa-pilarka-do-materia%C5%82%C3%B3w-izolacyjnych/574819---isc-240-li-5,2-eb-plus
http://dobrymontaz.com/dm_article/juz-harmonogram-monteriady-2019/
http://www.alko-tech.com/pl
https://www.homag.com/pl/
http://aktualnosci.budownictwo.co/brukowanie-nawierzchni-przygotowanie-terenu/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/aktualnosci-budownictwo/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/materialy-budowlane/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/budownictwo/
http://aktualnosci.budownictwo.co/brukowanie-nawierzchni-przygotowanie-terenu/
http://aktualnosci.budownictwo.co/5-wskazowek-przy-wyborze-ekipy-dekarskiej/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/aktualnosci-budownictwo/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/aktualnosci-budownictwo/artykuly-sponsorowane/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/materialy-budowlane/
http://aktualnosci.budownictwo.co/5-wskazowek-przy-wyborze-ekipy-dekarskiej/
http://aktualnosci.budownictwo.co/cieply-dom-z-dotacjami/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/aktualnosci-budownictwo/
http://aktualnosci.budownictwo.co/category/materialy-budowlane/


na szeroką, bezpośrednią obecność na rynku amerykańskim  – mówi Lauro Buoro,

założyciel i Prezes Nice 

Mike Apergis, wiceprezes Micanan, potwierdza: Jesteśmy dumni z dołączenia do Grupy

Nice, solidnego globalnego partnera, cieszącego się stałym wzrostem na rynkach

międzynarodowych oraz ciągłym poszerzaniem oferty produktów i usług. Umowa pozwoli

nam osiągnąć korzyści ze współpracy technicznej i handlowej, przy jednoczesnym

skupieniu się na potrzebach naszych klientów biznesowych, którym oferujemy rozwiązania

zaprojektowane pod kątem ich indywidualnych wymagań.

Na mocy umowy Nice S.p.A. stała się właścicielem 100% udziałów spółki Micanan.

Transakcja w wysokości 8 milionów dolarów kanadyjskich została sfinansowana ze środków

własnych oraz linii kredytowej Nice, bez obciążania długiem firmy przejmowanej.

 

Grupa Nice ma zakłady produkcyjne, dystrybucyjne oraz centra badawczo-rozwojowe w

ponad 20 krajach i zatrudnia ok. 2200 osób. W ten sposób umacnia świadomość włoskiej

jakości („Made in Italy”) w ponad 100 krajach na całym świecie.

Przejęcie zostało uznane za „nieistotne” w świetle Artykułu 71 Rozporządzenia o Emitentach

oraz kryteriów wymienionych w Załączniku 3B tego Rozporządzenia.

 

 

Nice S.p.A.  

Założona w 1993 r., Nice jest włoską korporacją, światowym liderem w sektorach Home

Automation, Home Security i Smart Home z szeroką ofertą zintegrowanych rozwiązań

automatyki do bram, drzwi garażowych, systemów osłon przeciwsłonecznych, systemów

parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i home security dla budynków

mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Grupa Nice realizuje strategię ekspansji

geograficznej i rozszerzania portfela produktów i powiązanych platform w celu oferowania

szerokiej gamy konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika systemów. Jednocześnie

firma wzmacnia i odnawia swój branding aby konkurować na nowych segmentach rynku.

Obecnie Nice eksportuje swoje produkty, które charakteryzują się innowacyjnością

technologiczną oraz nowoczesnym wzornictwem do ponad 100 krajów, realizując za granicą

ponad 90% skonsolidowanych dochodów Grupy, równych 325 milionom euro w 2017 r. 

www.niceforyou.com

Ciepły dom z dotacjami
 

1 tydzień ago

 

16 kontroli styropianu przez
GUNB i WINB, to 16
pozytywnych wyników dla
Termo Organiki
 

1 tydzień ago

CHEMIA BUDOWLANA

 

Noworoczna metamorfoza.
Sopro prezentuje nową
odsłonę Gruntu do podłoży
chłonnych GD 749
 

2 dni ago

 

Dobrych praktyk nigdy
dość! Przed nami pierwsza
odsłona Akademii
Profesjonalisty w 2019 roku
 

3 tygodnie ago

 

Według konsumentów
Termo Organika wciąż
bezkonkurencyjna!
 

3 tygodnie ago

 

Grunt to dobre podłoże –
Bostik Ardagrip Classic
 

3 tygodnie ago

 

Udane zakończenie sezonu.
Jesienna edycja Akademii
Profesjonalisty na finiszu!
 

3 tygodnie ago

ARMATURA SANITARNA
  

Hydromasaż – najlepszy sposób na
relaks po pracowitym dniu
 

2 miesiące ago

Kąpiel w wannie wypełnionej aromatyczną pianą,

dobra książka, aromatyczna herbata lub lampka

wina – to doskonały sposób na relaks w chłodne
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Previous

Grupa Kapitałowa Śnieżka pozyskała silnego partnera

na Węgrzech BRAMY

Producent bram garażowych próbuje sił w branży
gamingowej?
 

3 tygodnie ago

OKNA | DRZWI | OKUCIA
BUDOWLANE

Okna narożne – niebanalne i funkcjonalne
 

2 dni ago

 

Antysmogowa wentylacja
okienna
 

7 dni ago

 

W jakich wnętrzach najlepiej
sprawdzą się drzwi z
przeszkleniem?
 

1 tydzień ago

 

Zainwestuj w zdrowie z
programem „Czyste
Powietrze”
 

1 tydzień ago

SZKŁO BUDOWLANE

 

Energetycznie wydajny
budynek #jakzaoszczędzić
 

8 miesięcy ago

  

jesienne i zimowe wieczory....
2019-02-13
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DEWELOPERSTWO

Strefa fitness i spa już działa w Angel River
 

2 dni ago

Bieżnie, rowery i orbitreki w strefie cardio.

Ławki, hantle i maszyny w strefie ciężarów.

Dwie sauny i jacuzzi w strefie spa. W Angel

River można...

Rynek mieszkaniowy w Polsce w szczycie
koniunkturalnego cyklu?
 

1 tydzień ago

Rynek mieszkaniowy w Polsce od lat

utrzymuje się w fazie wzrostowej, o czym

najprzejrzyściej świadczy wzmożona

aktywność deweloperów oraz popyt, jakim

cieszą się ich projekty...

Inwestycja przy lotnisku nabiera rozpędu
 

1 tydzień ago

Na placu budowy Minimaxów, kompleksu

budynków z mikroapartamentami koło

wrocławskiego lotniska, praca wre. Ekipa

budowlana skończyła partery i właśnie zbliża

się do drugiego piętra. Już...

 
POLECANE FIRMY

 
WYSZUKIWARKA FIRM

 
SKLEPY FIRM

 
DODAJ OGŁOSZENIE
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Budynek SEPIA OFFICE gotowy do
przyjęcia najemców!
 

3 tygodnie ago

OFF Piotrkowska Center w Łodzi nabiera

rumieńców. Twarzą rewitalizacji dawnej

fabryki wyrobów bawełnianych Franciszka

Ramischa od dziś jest budynek SEPIA

OFFICE. Oryginalne mury z

charakterystycznej,...

Grupa Polnord podsumowuje dane o
sprzedaży i przekazaniach lokali za 2018 r.
 

1 miesiąc ago

Według danych ważonych udziałami

Polnord, w 2018 r. Spółka - na podstawie

umów przedwstępnych i rezerwacyjnych,

uwzględniając anulacje - zakontraktowała

836 lokali wobec 1 389 lokali...

Chełmska w nowych rękach!
 

2 miesiące ago

Hiszpański inwestor, spółka Sando, sprzedał

niezabudowany grunt inwestycyjny o

powierzchni 51 708 mkw., położony w

Warszawie przy skrzyżowaniu ulic

Chełmskiej i Czerniakowskiej. W negocjacji

warunków umowy...

MASZYNY I NARZEDZIA
BUDOWLANE

  

Sprzęt skradziony w Norwegii
odnaleziony w Polsce
 

3 miesiące ago

Firma Rønningen Maskin AS odzyskała

zagęszczarkę tydzień po tym, jak została ona

skradziona z magazynu w Årnes. Maszyna

została odnaleziona na terenie Polski przy
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BUDOWNICTWO DROGOWE

Metrostav na Słowacji – kolejne 13 kontraktów o
wartości ponad 37 mln Euro
 

11 miesięcy ago

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Metrostav wybuduje 285 metrowy wiadukt na
autostradzie A1 w Niemczech
 

1 rok ago

DACHY

MATERIAŁY IZOLACYJNE

  

  

  

  

pomocy...

Z dachem Finnera marzenia się spełniają
 

6 miesięcy ago

„Marzenia się spełniają i nigdy nie jest za późno

na ich realizację” - o czym przekonał się Pan

Zbigniew Załęski z Ostrołęki, zwycięzca konkursu

#mojaFinnera,...
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FARBY | LAKIERY

Tam, gdzie przeszłość spotyka nowoczesność.
Nowość w ofercie Liberon – farba kredowa do
dekoracji drewnianych mebli
 

3 tygodnie ago

WYBRANE DLA CIEBIE...

Nice przejmuje
kanadyjską firmę
Micanan, oferującą
automatykę do bram
garażowych dla domu i
przemysłu
 

44 minuty ago

Grupa Kapitałowa
Śnieżka pozyskała silnego
partnera na Węgrzech
 

23 godziny ago

BRUKOWANIE
NAWIERZCHNI –
PRZYGOTOWANIE
TERENU
 

23 godziny ago

Rekuperacja w domu –
dlaczego warto się na nią
zdecydować?
 

1 dzień ago

Do dekoracji, gotowi,
start! Liberon i
MAJSTERKI zapraszają
na pierwsze igrzyska DIY
w poznańskiej Concordii
 

1 dzień ago

Wszelkie prawa zastrzeżone ! Korzystanie z

serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
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Według konsumentów Termo Organika
wciąż bezkonkurencyjna!
 

3 tygodnie ago

Złoty Laur Konsumenta 2019 aż w dwóch

kategoriach dla Termo Organiki Termo Organika,

największy polski producent styropianu, kolejny

raz została wyróżniona prestiżową nagrodą „Złoty

Laur...
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