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Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) heeft vandaag aangekondigd dat het de Powerbox
Group heeft overgenomen. De Powerbox Group en haar dochterondernemingen
hebben 120 werknemers in dienst, met een geconsolideerde omzet van meer dan
40 miljoen euro in 15 landen. Met ontwerpcentra in Zweden (HQ), Duitsland &
Nederland en kantoren in Europa, de Verenigde Staten, China en Australië zijn zij
gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van standaard, semi-standaard
en volledig op maat gemaakte voedingen in de industriële, medische, transporten defensiesectoren.
"Na het bereiken van de nummer 1 status als industriële power supply fabrikant in
Japan, en met een omzet van meer dan $ 230m, is onze visie dat succes
wereldwijd verder uit te breiden. Door de Powerbox Group bij Cosel onder te
brengen krijgen we extra ontwerp- en productiemiddelen waarmee we ons
productaanbod aan onze bestaande klanten kunnen vergroten, nieuwe markten
kunnen betreden en nieuwe klanten kunnen werven.
Cosel & Powerbox passen perfect bij elkaar en hebben al meer dan 30 jaar een
zakelijke relatie", zegt Masato Tanikawa, Cosel President en CEO." Met
voortdurend toenemende en veranderende vereisten op het gebied van power
supplies brengt de mogelijkheid om een nog breder scala aan standaard & semistandaard voedingen aan te bieden ons dichter bij het leveren van de oplossingen
die onze klanten nodig hebben. Met de expertise van Powerbox in het leveren van
voedingsoplossingen op maat, kunnen we aan vrijwel elke behoefte voldoen in de
industriële, medische, transport- en defensiemarkten. We zijn erg enthousiast
over de toekomst en kijken ernaar uit om samen een echt wereldwijde & erkende
naam in de industrie te worden."
"We kijken er echt naar uit om toe te treden tot de Cosel Groep en samen een
succesvolle gemeenschappelijke entiteit te creëren. We zullen een sterke speler
zijn om de groeiende wereldwijde vraag naar innovatieve energieoplossingen aan
te pakken met respect voor het milieu, en zo bij te dragen aan de
duurzaamheidsstrategieën van onze klanten", zegt Martin Sjöstrand, CEO van
Powerbox. "Door deel uit te gaan maken van Cosel, gaat Powerbox een nieuw
stadium in haar geschiedenis in. Met een aantal gedeelde waarden, zoals kwaliteit
als eerste benadering en focus op technologisch leiderschap, zullen de
gecombineerde bedrijven gezamenlijk blijven uitblinken in het ontwikkelen van

nieuwe technologieën om standaard, aangepaste standaard en maatwerk
producten en diensten te ontwerpen en te produceren die zullen bijdragen aan
het succes van onze wederzijdse klanten".
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Over Cosel:
Cosel is opgericht in Japan 1969 en is een van 's werelds toonaangevende
ontwerpers en fabrikanten van hoogwaardige AC-DC voedingen, DC-DC
omvormers en EMI filters. Met kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit als onze
belangrijkste focus, zijn we trots op het ontwikkelen van een aantal van de
hoogste kwaliteit en meest betrouwbare producten overal ter wereld vandaag de
dag. Cosel is een wereldwijde onderneming van $ 230 miljoen met zo'n 670
medewerkers en verkoopkantoren in Japan, Azië, Europa en Noord-Amerika. Ons
productassortiment is vooral gericht op veeleisende toepassingen in de sectoren
industrieel, automatisering van bedrijven, medisch, telecom, verlichting,
Audio/Broadcast & Renewable Energy. Een flexibele aanpak met volledig in eigen
huis ontworpen producten betekent dat we producten leveren met de
allernieuwste technologie die voldoet aan de groeiende eisen van onze klanten.

Over Powerbox
Powerbox is opgericht in 1974, heeft het hoofdkantoor in Zweden en is actief in
15 landen op vier continenten. Het bedrijf richt zich op vier belangrijke markten industrieel, medisch, transport railway en defensie - waarvoor het hoogwaardige
systemen voor veeleisende toepassingen ontwerpt en op de markt brengt. De
missie van Powerbox is om haar expertise te gebruiken om het
concurrentievermogen van klanten te verhogen door aan al hun
energiebehoeften te voldoen. Elk aspect van de activiteiten van het bedrijf is
gericht op dat doel, van het ontwerp van geavanceerde componenten tot een
hoog niveau van klantenservice. Powerbox staat bekend om technische innovaties
die het energieverbruik verminderen en de mogelijkheid om volledige
productlevenscycli te beheren en tegelijkertijd de impact op het milieu te
minimaliseren.
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