TISKOVÁ ZPRÁVA

3M kupuje divizi kancelářských potřeb společnosti Avery Dennison,
vynálezce samolepky
St. Paul, Minnesota, 5. 1. 2012 – Společnost 3M oznámila převzetí divize kancelářských potřeb a
spotřebních výrobků firmy Avery Dennison za částku 550 milionů dolarů.
Kancelářská divize Avery Dennison je jedním z předních světových dodavatelů produktů pro kancelář
a vzdělávání. Mezi její klíčové produkty patří nálepky, sešívačky, produkty pro prezentace, evidenci a
indexaci, psací potřeby a další praktické pomůcky pro kancelář i domácnost. Divize zahrnuje také
značky Avery®, HI-LITERS® a Marks-A-Lot® známé v USA, Kanadě, Německu, Francii, Velké Británii,
Austrálii, na Novém Zélandu a v dalších zemích. Odhad prodejů za rok 2011 dosahuje výše 768
milionů dolarů při zisku (hrubý provozní) ve výši 95 milionů.1
Akvizice zvýší rozsah zaměření 3M a rozšíří její portfólio v produktech pro kancelář, vzdělávání a
koncové zákazníky. Společnost bude nadále pokračovat v investicích do produktových inovací,
category managementu a do analýzy obchodních a dodavatelských řetězců s cílem poskytnout
obchodníkům a koncovým zákazníkům kvalitnější výrobky a usnadnit nakupování.
„Tato akvizice zapadá do našeho globálního businessu zahrnujícího známé značky Post-it a Scotch a
umožní nám poskytovat našim zákazníkům více vysoce inovativních produktů,“ říká Bill Smith,
viceprezident a generální ředitel kancelářské divize 3M. „Divize bude po začlenění čerpat ze silných a
dlouhodobých vztahů, které má 3M vybudovány se zákazníky po celém světě,“ dodává Smith.
Divize kancelářských a spotřebních výrobků Avery Dennison, jejíž stejnojmenný zakladatel v roce
1935 vynalezl samolepicí štítek, sídlí v Kalifornii a celosvětově zaměstnává zhruba tři tisíce
pracovníků. Transakce bude dokončena ve druhé polovině roku 2012.
3M je výrobní společností působící v řadě oblastí – dodává produkty pro veškerý průmysl, nabízí
zdravotnické vybavení, výrobky pro elektroprůmysl a telekomunikaci, produkty pro ochranu
a zabezpečení osob či majetku, řešení pro kancelář a domácnost a rovněž produkty pro sektor
reklamy a komunikace. 3M je známa jako globální inovativní firma, která vkládá velké množství
finančních prostředků do výzkumu a vývoje. V portfoliu má přes 50 000 výrobků, které ve velké míře
přinesly do daného oboru jasný posun či zlepšení. Jako první na světě tak vědci ze 3M vyvinuli
například brusný papír odolný vodě. Z dalších vynálezů jmenujme samolepicí Post-it papírky
či magnetofonovou pásku. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000 výzkumníků.
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Poznámka: Odhad obratu a zisku je pouze informativní. Skutečný výsledek může být ovlivněn riziky a vlivy v podobě tržní situace, vývoje
směnných kurzů, cenami vstupů, právním prostředím a podobně.
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3M Česko
Na počátku historie 3M v Česku, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4
zaměstnanci, vila na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem
přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office
komplexu The Park na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku
společnosti Comenius a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních
místech. 3M se aktivně angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné
projekt Zdravotní klaun, Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje bezpečnost
českých silnic. Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit, řešení a
výrobků, které jsou po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v České
republice zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
 Zdravotnictví
 Průmysl a výroba
 Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
 Projekce, grafika a dopravní značení
 Elektro a telekomunikace
 Kancelář a domácnost
3M v číslech
 Celosvětový prodej: 27 milliard USD
 Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 milliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
 Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
 Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
 145 výrobních závodů po celém světě
 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
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