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GYÁRTÓJÁVÁ VÁLIK 

  

Véglegesítette az ABB solar inverter üzletág megvásárlását 
 
  

▪ A FIMER jelenleg 26 országban van jelen és több, mint 1100 alkalmazottal és az egyik 

legszélesebb termékportfólióval és marketingcsatornával rendelkezik 
 

▪ Erős jelenlét globális szinten, beleértve Latin-Amerikát, Észak-Amerikát, Európát, 

Afrikát, Ázsiát és a csendes-óceáni térséget, valamint a Közel-Keletet 
 

▪ 3 gyártó üzem, 2 Olaszországban és 1 Indiában 
 

▪ Folyamatos K + F befektetések az innovatív platformok és megoldások fejlesztése 
érdekében 

 

▪ Elkötelezettség az értékteremtés, valamint a meglévő létesítmények és 

foglalkoztatottsági szint fenntartása iránt 
 

▪ Több mint 7 GW várható szállítás 2020-ra 
  

 

A FIMER, a vezető naperőművi solar inverter gyártók egyike, sikeresen befejezte az ABB solar 

inverter üzletágának megvásárlását, amely 2019. július 9-én került bejelentésre. Az olasz cég így a 

világ negyedik legnagyobb solar inverter gyártójává vált. 

 

Az ABB solar inverter üzletágának átvétele, amelynek regisztrált bevétele 2019-ben körülbelül 340 

millió dollár volt, 800 alkalmazottat 26 országban, 2 gyárat Olaszországban és Indiában és a K + F 

létesítményt Finnországban foglalja magában. A korábbi ABB üzletág átfogó, innovatív és teljes 

mértékben kiegészítő termékportfóliót, rendszereket és szolgáltatásokat foglal magában, különféle 

szegmensekre és típusú napenergia-létesítményekre. Az elmúlt nyolc hónapban a FIMER és az 

ABB szorosan együttműködtek annak érdekében, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a 

vásárlók és az alkalmazottak számára, valamint az üzlet folytonosságának megőrzése céljából.  

 

A felvásárlás által a FIMER fokozza a jelenlétét globális szinten, Latin-Amerikától kezdve, ahol a cég 

már jelen van, olyan kulcsfontosságú stratégiai földrajzi régiókig, mint Európa, Afrika, Közel-Kelet, 

Ázsia és a csendes-óceáni térség, különösen Japán, valamint Észak-Amerika. Napjainkban a 
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FIMER 3 gyártóüzemmel és 2 K+F központtal rendelkezik melyeknek köszönhetően 2020 végére 

7GW-nyi leszállított invertert várható. 

 

A FIMER elkötelezett, hogy továbbra is értékteremtő legyen, valamint a meglévő létesítményeket és 

munkavállalókat megtartsa. A kutatás és a fejlesztésbe történő beruházás kulcsfontosságú. Ennek 

eredményeként a FIMER úgy döntött, hogy fenntartja mind a K + F központot Finnországban, mind 

az olasz és indiai gyártóüzemeket. A jövőre nézve a FIMER legfontosabb növekedési hajtóereje 

közé tartozik a fejlett technológiák fejlesztése, ideértve a blockchain és az élvonalbeli miniatürizált 

termékek használatát, továbbá a digitalizálásban történő fejlesztések. Egy másik kulcsfontosságú 

hajtóerő a napenergia szétosztott termelése, amely megújuló energiaforrások millióit köti össze, és 

hozzájárul a tiszta, megbízható energiaellátás támogatásához, amely erõsen befolyásolja az egész 

átviteli és elosztóhálózati rendszert. Végül, de nem utolsósorban, a FIMER a mikrohálózatokra, az 

elektromos terheket összekapcsoló rendszerekre és az elosztott energiatermelő forrásokra is 

összpontosít, úgy, hogy ezek képesek legyenek a nemzeti hálózatokra kapcsolódva és önállóan, 

energiatárolóként is üzemelni. 

 

„Nagy örömmel jelentem be, hogy az akvizíció lezárult.” - mondta Filippo Carzaniga, a FIMER 

vezérigazgatója. - „Az elmúlt néhány évben a napenergia-ipar központi szerepet játszott a tiszta 

energia átmenetében, felülmúlva a hagyományos energiatermelési technológiákat. A következő 

lépés a stratégiánkban tehát a növekvő piacokra történő nagyobb fókuszálásra koncentrál. 

Meggyőződésünk, hogy kínálatunk jelentős kibővítése további lépést jelent majd az összes vevőnk 

kiszolgálása érdekében minden napenergia piaci szegmensben, és erősíti pozíciónkat egy nagyon 

versenyképes arénában. A solar üzletág és jelentősége gyorsan növekedett az elmúlt években, és 

úgy gondoljuk, hogy ez óriási lehetőség számunkra az ügyfélérték és az üzleti növekedés 

megteremtésére. Biztos vagyok abban, hogy az egyik legerősebb termékportfólió, valamint 

tudásunk, szakértelmünk és szenvedélyünk kombinációja a siker kulcseleme.” 

 

A FIMER-t a PwC segítette az akvizíció lezárásában és a lezárást követő integrációs folyamat 

előkészítéséhez, a White & Case jogi segítséget nyújtott az akvizíciós folyamat során, valamint a Deloitte az 

előzetes átvilágítás elvégzéséhez. 

 

A FIMER-ről 

A FIMER a világ negyedik legnagyobb solar inverter szállítója. A cég a solar inverterekre és a mobilitási 
rendszerekre szakosodott, világszerte több mint 1100 alkalmazottat foglalkoztat, és átfogó napenergia-
megoldási portfóliót kínál minden alkalmazás számára. A FIMER készségeit tovább erősíti merész és agilis 
megközelítése, amely szerint következetesen fektet be a K + F-be. A FIMER 26 országban jelen van, a helyi 
oktatóközpontokkal és gyártási központokkal együtt, és közel áll ügyfeleihez és az energiaipar folyamatosan 
változó dinamikájához. 
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Az ABB solar inverteres üzletágának 2020 első negyedévében történő megszerzését és integrálását követően, 
valamint a megújult FIMER márkanév alatt az újonnan megvásárolt solar inverter portfólió továbbra is az ABB 
márkanevet viseli a védjegy-licencszerződés alapján. www.FIMER.com 
 
 
További információért az alábbi elérhetőségek egyikén lehet keresni minket:  
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