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Struer, den 18. marts 2004
Bang & Olufsen overdrager sin elektronikfabrik i Skive til Flextronics.
Overdragelsen er en del af en femårig produktionsaftale.
Bang & Olufsen meddelte i dag, at virksomheden overdrager sin elektronikfabrik i
Skive til Flextronics, der er verdens førende producent indenfor Electronic Manufacturing Services (EMS). Ifølge den indgåede aftale vil Flextronics overtage såvel
bygninger som materiel og medarbejdere. Flextronics bliver hermed Bang & Olufsens største underleverandør af avancerede elektroniske dele.
”Med Flextronics er vi sikre på at have en udviklings- og produktionspartner, der
forstår og anerkender elektronikfabrikkens styrker og som ønsker at videreudvikle dem,” siger koncerndirektør Peter Thostrup, Bang & Olufsen.
Som en del af overdragelsen, der forventes afsluttet 1. juni 2004, vil de to virksomheder indgå en femårig produktionsaftale, som forventes at give Flextronics
en årlig omsætning på omkring 500 millioner DKK. Til gengæld erhverver Flextronics anlægsaktiver og varelager for omkring 96 millioner DKK fra Bang & Olufsen. Prisen er baseret på en markedsvurdering og inkluderer ikke goodwill eller
andre immaterielle værdier.
Bang & Olufsen vil med aftalen få adgang til såvel en lang række nye teknologier
som til elektronikproduktion af højeste kvalitet. Samtidig vil Bang & Olufsen styrke sin høje grad af fleksibilitet i forhold til at realisere avancerede nyudviklinger
og koncepter i tæt samarbejde med Flextronics. Aftalen gør ydermere Bang &
Olufsen i stand til at indkøbe elektroniske nøgle-komponenter til lavere priser.
Samtidig gør aftalen Bang & Olufsen i stand til at fokusere sine finansielle og
tekniske ressourcer på innovation, udvikling af nye produkter samt kvalitetssikring. Samlet vil aftalen have en positiv finansiel virkning for Bang & Olufsen i de
kommende år.
Bang & Olufsen og Flextronics har et mere end 10 år langt partnerskab bag sig.
Under den indgåede aftale vil Bang & Olufsen fortsat designe og udvikle elektroniske moduler til understøttelse af koncernens koncept- og designudvikling. Flextronics vil tilføre samarbejdet sin ekspertise inden for produktion til meget konkurrencedygtige priser.
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”Med den internationale konkurrence, vi oplever i dag, ser vi et behov for at arbejde tæt sammen med en virksomhed som Flextronics. Vi er overbeviste om, at
deres anerkendte EMS-kompetencer vil hjælpe os til at øge såvel vores indtjenings- som vores reaktionsevne. Samtidig ser vi dette som en virkelig god måde
at sikre elektronikfabrikkens overlevelse i det lange løb,” forklarer John BennettTherkildsen, direktør for Bang & Olufsen Operations a/s. Bang & Olufsen Operations a/s varetager al indkøb, produktion og logistik for Bang & Olufsen a/s.
Mike McNamara, Chief Operating Officer, Flextronics: ”Efter vores opfattelse er
denne aftale aldeles fornuftig – set fra både et strategisk og et finansielt synspunkt, idet den bygger på solide relationer mellem de to virksomheder. Bang &
Olufsen, som er markedsførende indenfor integrerede hjemmeunderholdningsløsninger af højeste kvalitet, har behov for en partner med stærke evner inden
for produktmodning. Skive-fabrikken og dens meget erfarne medarbejdere ligger
ideelt i forhold Bang & Olufsens hovedkvarter og slutmontage, hvilket gør det
muligt for os at levere den bedst mulige service til Bang & Olufsen.”
Mike McNamara fortsætter: ”Skive-fabrikken giver Flextronics en potentiel mulighed for at udvide vores service til Bang & Olufsen samt andre danske virksomheder. Hvad angår det finansielle, giver aftalen os en langsigtet produktionsaftale
med alle de nødvendige kontraktlige beskyttelser i forhold til overtagelse af anlæg fra en kunde. Samtidig giver aftalen os det nødvendige afkast af den investerede kapital og en indtjeningsmargin, som overstiger vores gennemsnit på grund
af produkternes kompleksitet.”
Via samarbejdet med Flextronics omkring udvikling og produktion vil Bang &
Olufsen fortsat have tætte bånd til elektronik-fabrikken i Skive. Fabrikken har
siden 1965 leveret komponenter til Bang & Olufsen og er kendt for sin fleksibilitet og sine høje kvalitetsstandarder.
”Det er selvfølgelig en betydningsfuld beslutning at overdrage en fabrik som Skive-fabrikken,” siger Peter Thostrup og tilføjer: ”Fabrikken har nogle helt enestående kompetencer og dedikerede, dygtige medarbejdere, der har tjent Bang &
Olufsen godt gennem mange år. Men det er vores overbevisning, at partnerskabet med Flextronics vil give fabrikken de allerbedste muligheder for at bevare og
skærpe sin konkurrenceevne.”

Jørgen Worning

Torben Ballegaard Sørensen
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