Press Release
Aquisição da Joy Global pela Komatsu para expandir sua
área de mineração
A Joy Global mudará o seu nome para Komatsu Mining Corp.
e a sede permanecerá em Milwaukee, WI
Milwaukee, WI, USA – Abril 5, 2017 – A Komatsu America Corp., subsidiária da Komatsu Ltd.
(TYO: 6301) ("Komatsu") finalizou a sua aquisição da Joy Global Inc. (NYSE: JOY) ("Joy Global"),
líder mundial em soluções de mineração de alta produtividade.
Mantendo a sua sede em Milwaukee, WI, a Joy Global Inc. mudará o seu nome para Komatsu
Mining Corp. e atuará como subsidiária da Komatsu. A empresa continuará a promover e investir
nas marcas de produtos P&H, Joy e Montabert. A Komatsu está comprometida em atender
diretamente o setor de mineração e, com seus produtos, serviços e tecnologias, também está
determinada a ajudar os clientes a melhorarem a produtividade e a segurança em suas atividades
em todo o mundo.
"A combinação de equipamentos de mineração de superfície da marca Komatsu com as marcas
P&H, Joy e Montabert de produtos de superfície e subterrâneos nos permitirá oferecer uma gama
completa de soluções de mineração aos nossos clientes", disse Tetsuji (Ted) Ohashi, Presidente e
CEO da Komatsu. "Pretendemos usar a força de nossas culturas comuns, incluindo a nossa crença
inabalável na priorização da segurança e a nossa paixão em oferecer soluções inovadoras, para
nos tornarmos um fornecedor inigualável de soluções e serviços de mineração."
A conclusão dessa transação agrega à equipe da Komatsu mais de 10.000 pessoas com profundo
conhecimento e experiência no setor de mineração, elevando o total global da empresa a mais de
57.000 colaboradores. Com foco na prestação de serviço ininterrupto e fornecimento de
equipamentos aos clientes, a Komatsu planeja aproveitar as melhores práticas de ambas as
empresas, alinhando a organização e a operação para oferecer o melhor atendimento ao cliente. A
Komatsu Mining Corp. será liderada pelo Presidente e CEO Jeffrey Dawes, anteriormente
Presidente e CEO da Komatsu América Latina. Dawes e a equipe de gestão ficarão sediados em
Milwaukee, WI.
Após o encerramento da transação, no valor de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, incluindo
dívidas pendentes da Joy Global, as ações Joy Global serão retiradas da lista da NYSE e deixarão
de ser negociadas publicamente.
Sobre a Komatsu
A Komatsu Ltd., fundada em 1921, é uma fornecedora diversificada de produtos e serviços
associados à utilização industrial. Mantendo-se na liderança internacional de equipamentos de
construção e mineração, a empresa está envolvida em outras áreas, como veículos e maquinaria
industrial, logística, eletrônicos e outras soluções operacionais. A empresa está sediada em
Tóquio, no Japão, com locais em todo o mundo. Para mais informações, acesse
www.komatsu.com.
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Ressalvas a declarações prospectivas
Este press release e outras declarações da Komatsu e da Joy Global poderão conter "declarações
prospectivas" de acordo com as disposições de normas e leis de valores imobiliários aplicáveis.
Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "acredita", "prevê",
"espera", "planeja", "pretende", "pode", "fará" , "estima" e "futuro", além de outras expressões
semelhantes ou, em especial, na forma de discussões sobre estratégias, planos ou intenções.
Algumas declarações são baseadas em riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, que
envolvem a situação financeira, desempenho e o desenvolvimento dos negócios futuros da
Komatsu e da Joy Global e os resultados obtidos ou os planos futuros podem diferir materialmente
daqueles previstos atualmente. Exceto por exigências legais, a Komatsu e Joy Global isentam-se
da obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva após a data deste comunicado, mesmo
resultante de novas informações, eventos futuros ou outros. As ressalvas se aplicam integralmente
a todas as declarações prospectivas deste anúncio. As informações contidas no comunicado à
imprensa foram atualizadas na data do anúncio e estão sujeitas a alterações sem aviso.

