3M dokončuje akvizici společnosti Aearo Technologies Inc.
Tisková zpráva, 24. dubna 2008
Praha, 24. dubna 2008 – Společnost 3M oznámila dokončení akvizice společnosti Aearo
Technologies Inc., která se zabývá výrobou osobních ochranných prostředků a produktů
pohlcujících energii.
Společnost Aearo poskytuje širokou platformu pro rychlejší růst. Produktové portfólio
společnosti podstatně rozšíří nabídku produktů 3M v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při
práci. Prostředky na ochranu sluchu, zraku a ochranu před pádem tak doplní stávající
ucelenou řadu 3M produktů na ochranu dýchacích orgánů. Tato akvizice umožňuje
společnosti 3M poskytovat zákazníkům v průmyslu, armádě, stavebnictví i spotřebitelům
ucelenější nabídku osobních ochranných prostředků.
Společnost Aearo si získala globální uznání za produkty na ochranu sluchu a zraku se
značkami E-A-R, Peltor a SafeWaze, má pověst vývojové firmy s vysoce kvalitními a
inovativními produkty a silným konkurenčním postavením na trhu. Osobní ochranné
prostředky 3M poskytují zákazníkům inovativní technologie a řešení, jež přispívají k větší
osobní bezpečnosti a pomáhají zvyšovat produktivitu pracovníků například ve zdravotních
zásahových jednotkách, průmyslové výrobě, automobilovém průmyslu, lodním průmyslu,
armádě, řemeslníkům a spotřebitelům.
Společnost Aearo vlastnily fondy vedené přední soukromou investiční firmou Permira, a její
management.
O společnosti Aearo Technologies
Společnost Aearo Technologies se sídlem v Indianapolis ve státě Indiana je předním
světovým dodavatelem osobních ochranných prostředků. Zabývá se výrobou a prodejem
technologicky vyspělých zařízení na ochranu sluchu, komunikačních náhlavních souprav,
ochranných brýlí bez předpisu i na předpis, obličejových štítů, opakovaně použitelných a
jednorázových filtračních polomasek, vybavení na ochranu před pádem a přileb.
Prostřednictvím podnikové divize Specialty Composites poskytuje společnost technická
systémová řešení na ochranu před nadměrným hlukem, vibracemi, nárazy a tepelnou energií,
která využívají širokou paletu proprietárních materiálů. Produkty společnosti Aearo se
prodávají ve více než 70 zemích.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí více než 7 tisíc
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko se umístilo na
prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací najdete na adrese:

http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje tisíce nápaditých
produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je schopnost
uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často v kombinaci – při
řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů 3M zaměstnává
75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další informace najdete na
adrese: www.3M.com.
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