
 

Pressemelding 

 

GE fullfører kjøpet av Avios flyrelaterte aktiviteter 

 

 Tilfører GE Aviation teknologisk styrke 

 Posisjonerer det italienskbaserte selskapet for vekst utenfor 

luftfartsområdet 

 

FAIRFIELD, CT (USA) – 1 Aug 2013 -- GE offentliggjorde i dag at oppkjøpet av de flyrelaterte aktivitetene 

til Avio S.p.A er fullført. Avio er et ledende italienskbasert leverandør av komponenter og systemer til 

sivil og militær luftfart.  

Kjøpsprisen var USD 4,3 milliarder (EUR 3,3 milliarder). GE kjøpte ikke Avios romfartsaktiviteter. 

Avios flyrelaterte aktiviteter er nå omdøpt til Avio Aero, som er et selskap som inngår i GE Aviation. Avio 

Aero vil beholde hovedkontoret i Torino i Italia. Dette kjøpet styrker GEs deltakelse og ekspertise 

innenfor mekaniske transmisjonssystemer, lavtrykksturbiner, forbrenningsteknologi og 

automasjonssystemer.  

"Avio Aero har aktiviteter på fire kontinenter, og tilfører oss ytterligere global kapasitet og teknisk 

styrke, samtidig med at vår egen produksjonsandel øker", sa David Joyce, president og CEO i GE 

Aviation, som er basert i Cincinnati i Ohio.  "Samtidig vil GE også utvide Avio Aeros posisjon som 

leverandør til annen industri og andre flyrelaterte selskaper. Vi ser frem til å øke vår deltakelse i den 

italienske industrien ytterligere." 

GE vil søke nye muligheter for Avio Aero innen kraftproduksjon, olje og maritime produkter. Eksempelvis 

gir Avio Aeros kunnskaper innen transmisjonssystemer vekstmuligheter i flere ulike bransjer. 

Avio Aero har italienske fabrikker i Torino, Pomigliano d’Arco (Napoli) og Brindisi, og har 4 000 av sine 

4 700 ansatte i Italia. Avio Aero har også fabrikker i Polen, Brasil og Kina.  Selskapet vil tjene på GEs 

planlagte investeringer i disse aktivitetene for å utvide selskapets produkter og tjenester. Videre ser GE 

store muligheter i kjøpet av Avio Aero med hensyn til å øke marginene. 



GE Aviation har en lang felles historie sammen med Avio Aero, som har vært en strategisk leverandør til 

GE i nesten 30 år.  GE og selskapets joint venture-selskaper står for mer enn 50 % av Avio Aeros 

omsetning. En integrasjonsgruppe bestående av ledere fra GE og Avio Aero har drevet med planlegging 

siden januar for å forberede dagens fullføring. 

Avio Aero, som daterer seg tilbake til 1908 i Torino, vil nyte godt av en kontinuerlig forskning og 

utvikling, og løpende relasjoner med forskerparker ved ledende universiteter. Avio Aero har innhold i 

GE-motorer som spenner fra den store GE90 og GEnx turbofanmotorer til kommersiell luftfart til de 

mindre CT7/T700 turboshaftmotorfamilien til sivile og militære helikoptre. Disse GE-motorene er blant 

de mest solgte i luftfarten, og ventes å gi en lønnsom, langsiktig inntjeningsstrøm for selskapet.  

 GE, som er morselskapet til GE Aviation, har allerede en betydelig tilstedeværelse i Italia, med mer enn 

7 700 ansatte i sju GE selskaper med over 20 lokaliseringer i landet, inklusive det globale hovedkvarteret 

for GE Oil & Gas Turbomachinery Products & Services i Firenze, en aktivitet med omsetning på mer enn 

USD 6 milliarder og rundt 5 200 ansatte i Italia. 

GE Aviation, som er en driftsenhet i GE (NYSE: GE), er en ledende leverandør av jet-, turboshaft- og 

turpopropmotorer, komponenter og integrerte systemer til fly tilhørende flyselskaper, forsvar, firmaer 

og andre aktører i luftfarten. GE Aviation har et globalt servicenett til å støtte disse tilbudene. For 

ytterligere informasjon henviser vi til www.ge.com/aviation. Følg GE Aviation på Twitter på 

http://twitter.com/GEAviation og YouTube på http://www.youtube.com/user/GEAviation.  
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