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Az olasz, kereskedelmi h űtőgyártó vállalat, a 

Zanotti megv ásárlása  

 

A Daikin megerősíti a hűtő és fagyasztó üzletágát a hűtési 
lánchoz tartozó termékekkel  

 

 

Daikin Industries, Ltd. (Székhely: Osaka, Japan; Elnök-vezérigazgató:  Masanori 
Togawa) leányvállalatán keresztül (Daikin Europe N.V., központ: Oostende, Belga 
Királyság; Elnök:  Masatsugu Minaka) úgy döntött, hogy megvásárolja a Zanotti 
vállalatot (Székhely: Mantova, Lombardy, Olaszország; Elnök: Walter Maiocchi), a 
kereskedelmi használatú hűtők és fagyasztók egy olasz gyártója A beszerzési ár 98 
millió euró (12,3 milliárd jen a következő árfolyamon: 1 euro = 125 jen), amelyért 
cserébe a Daikin hozzájut a Zanotti vezető tisztségviselőinek a tulajdonában lévő 
vagyonkezelő társaság összes vállalati részvényéhez.  A tranzakció befejezése 
2016. június végére van beütemezve, miután befejeződött az összes szükséges 
eljárás. A Daikin arra szeretné felhasználni az egyesülést, hogy kibővítse a hűtők és 
fagyasztók üzletágát Európában, miközben tovább erősíti az üzletet a 
légkondicionálók és hűtőberendezések átfogó gyártójaként.  

Az európára összpontosított üzlettel a Zanotti a termékek széles választékát 
fejlesztette ki a teljes hűtési lánchoz, amely az élelmiszer-termelésre, a szállításban 
használtakra (szárazföldi szállítás), valamint a kiskereskedőknél található összes 
felszerelésre kiterjed. A Zanotti Európa minden országára kiterjedő értékesítési és 
szolgáltatási hálózatával nem csak Olaszországban hozta létre a termelési 
létesítményeket, hanem a nagy piaccal rendelkező Egyesült Királyságban és 
Spanyolországban is. Ez lehetővé tette a Zanotti számára, hogy lerövidítse az 
átfutási időket, hogy gyorsan teljesíteni tudja az egyes felhasználók különböző 
igényeit és fenntartsa a versenyképes előnyét a logisztikai költségeket illetően.  

A kereskedelmi használatú hűtőszekrények és fagyasztók globális piaca évenként 4 
trillió jen mértékű összegre tehető az értékesítésben. Ebből Európa 800 milliárd 
jennel büszkélkedhet, ami a második helyet jelenti Észak-Amerika után. Ezenfelül 
az európai emberek különösen figyelnek a környezetvédelemre, a légkondicionálók 
mintájára energiatakarékossági szabályokat vezettek be a hűtőkre és fagyasztókra 
vonatkozóan is. Európában ez a fajta környezeti út lehetővé teszi a Daikin számára, 
hogy teljes mértékben kiaknázza az energiatakarékos technológiákat. 

A saját márkák elterjedésével, valamint a nyugtalanító európai élelmiszer-
biztonsággal az élelmiszer-termékek minőségi ellenőrzése a mezőgazdasági és a 
feldolgozott élelmiszerek tárolásában, a konténeres szállításban és a hűtési lánc 
minden egyes lépésében hasznosítja a hűtőket és fagyasztókat addig, amíg az áru 
el nem éri az értékesítőt. Mivel a bevásárlások nagyobb része folyamatosan egyre 
inkább a hagyományos nagy áruházak helyett a kisebb, külvárosi kiskereskedőknél 
bonyolódik, a kereslet az előrejelzések szerint stabil és bővülni fog a hűtők és a 
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fagyasztók új értékesítéseivel és cseréivel. Egy ilyen irányba fejlődő piac esetében 
egyre inkább olyan széles termékskálájú gyártókra lesz szükség, akik képesek a 
teljes hűtés láncra megoldást biztosítani személyre szabott rendszerekkel, amelyek 
megfelelnek az egyes boltok feltételeinek. 

Eddig a hűtők és fagyasztók területén a Daikin a légkondicionálók, hűtők és 
fagyasztók egy integrált rendszerét biztosította a kiskereskedőknek, például a japán 
és európai kisboltoknak, valamint az élelmiszer tárolásához például 
energiatakarékos vezérlőrendszereket, klíma-szabályozási tengeri konténereket, és 
légkondicionálókat értékesített. Azonban ez az üzleti területe csak egy részét fedte le 
a teljes hűtési láncnak. 

A felvásárlással a Daikin most már minden szempontból szélesebb termékválasztékot 
tud biztosítani a hűtési lánc számára az európai piacon az alacsony hőmérsékletű, 
valamint hűtési berendezések terén. Valamint a Zanotti termékekhez kifejlesztett 
technológiák alkalmazásával a Daikin magas hozzáadott értékű termékeket tud 
biztosítani, amelyek kiváló energiahatékonysággal rendelkeznek. Az európai hűtő és 
fagyasztó üzletágának a bővítése mellett a Daikin az üzleti alapokat is fejleszti, 
beleértve az alkalmazott rendszereket egy átfogó légkondicionáló és hűtőberendezési 
gyártóként. 
Európával kezdve a Daikin tovább fog haladni a hűtő és fagyasztó üzletág bővítésével 
Ázsiában, az Egyesült Államokban és Kínában, ahol jelentős piaci növekedés van 
kilátásban. 

 

 

 

【A Zanotti összegzése】 

 

1) Név: Zanotti spa 
2) Képviselő：Walter Maiocchi 

3) Bejegyzés helye: Pegognaga, Mantova, Lombardy, Olaszország 
4) Megalapítás： 1962 

5) Üzlet leírása: Kereskedelmi használatú hűtő- és fagyasztó-berendezések 
és egyéb kapcsolódó termékek, készülékek tervezése, gyártása és 
értékesítése 

6) Éves elszámolás: December 
7) Alkalmazottak száma：539 ember 
8) Fő üzleti helyszínek： Olaszország, Egyesült Királyság, 

Spanyolország, Németország, Oroszország, Egyesült Arab 
Emirátusok, Egyesült Államok  

9) Tőke： 20 millió EUR 
10) Mérlegfőösszeg：107 millió EUR  
11) A legújabb pénzügyi eredmények：125 millió euró (Költségvetési év: 2015) 
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【A Daikin Europe összegzése】 

 

1) Név: Daikin Europe N.V. 
2) Képviselő: Masatsugu Minaka 
3) Bejegyzés helye: Ostend, Belgium 
4) Megalapítás： 1972 
5) Üzleti tevékenység leírása： HVAC (fűtés-és légtechnikai) berendezések 

gyártása és értékesítése 
6) Éves elszámolás: március 
7) Alkalmazottak száma: 5 710 ember 
8) Fő üzleti helyszínek： 22 ország az EU, a Közel-Kelet és Afrika területén 
9) Tőke: 155 millió EUR 
10) A legújabb pénzügyi eredmények: 1,845 millió EUR (Költségvetési év: 2014) 

 

 

 

>VÉGE< 
 

A Daikin Europe N.V. bemutat ása 
 

A Daikin Europe N.V. teljes tulajdonú leányvállalata a Daikin Industries Limited 
vállalatnak, valamint az egyik legnagyobb európai légkondicionáló, fűtési rendszer és 
hőtőberendezés gyártó Európa-szerte körülbelül 5.500 alkalmazottal és 10 jelentős 
gyártólétesítménnyel, amelyek Belgiumban, Csehországban, Németországban, 
Olaszországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban találhatóak. 

A Daikin globális szinten a termékfejlesztéshez kapcsolódó úttörő megközelítéséről, a 
páratlan minőségéről és az integrált megoldásainak sokoldalúságáról ismert. A fűtési 
és hűtési technológiák tervezésének és a gyártásának a területén szerzett több, mint 
90 éves tapasztalattal a Daikin piacvezető a hőszivattyús technológiában. 

További információkért a Shere Marketingnél Anju Sarpallal a következő 
telefonszámon: +44(0)1483 203010, vagy küldjön e-mailt a Daikin-
News@sheremarketing.co.uk címre. 


