Acquisition of Nextys SA to expand TDK-Lambda’s presence in DIN rail power supply market

Dear All,
“Industry 4.0”, various “Smart Factory” initiatives, and TDK’s own “Location Free
Manufacturing” initiative are all signs of the rapid evolution of the Factory Automation market
which represents approximately 40% of TDK-Lambda’s business.
In the power supply market, we see this most directly in the strong growth of the DIN Rail power
supplies. Sales of DIN Rail power supplies already account for 25% of the Industrial power
supply market and are growing at a rate of 10-15%/ year compared to 3-4% for the industrial
power supply market overall.
Additionally more and more of the customers for DIN Rail power supplies are Manufacturing
Engineers whom we currently do not serve well.
It has become clear that success in the DIN Rail market depends upon having a wide range of
power supplies and accessories such as UPS modules, paralleling modules, and electronic fuses
that we presently do not have.
Therefore I am very pleased to announce that, effective 9ｔｈ January 2019, TDK-Lambda
Corporation has acquired Nextys SA, based in Quartino, Switzerland, which will be a subsidiary
of TDK-Lambda Germany GmbH.
Nextys designs and manufactures a range of DIN rail power supplies and accessories which
complement our own products and will enable us to offer a broad and competitive portfolio of
DIN-Rail products.
Nextys will benefit from our position as the world's leading manufacturer of Industrial power
supplies with our strong global sales channels
We plan to develop Nextys as the product owner for our DIN Rail products and as the core of
TDK-Lambda’s DIN-Rail division to expand our business in the Factory Automation market and
enhance our position as market leader in Industrial power supplies.
Please join me in welcoming the new colleagues of Nextys into the TDK family.

לקוחות ושותפים יקרים,
תקן התעשייה  ,4.0יזמות ה"מפעל החכם" ויוזמות תאגיד  TDKבנושא ייצור הינם סימנים מובהקים להתפתחות
המהירה של שוק ה"מיכון המפעלי" ) (Factory Automationאשר מייצג יותר מ  40%מכלל עסקי טידיקיי-
למבדא העולמית.
בשוק ספקי הכוח אנחנו רואים התקדמות מהירה עם גידול מהותי בספקי הכוח המותקנים על פסי דין ,מכירות
ספקי הכוח מסוג זה כבר כיום מהוות  25%מסך המכירות של ספקי הכוח התעשייתיים עם גידול שנתי של 10%
 ,גבוה משמעותית משאר ספקי הכוח התעשייתיים הגדלים בקצב של .3-4%
בנוסף לכך ישמם יותר ויותר לקוחות בתחום זה שהינם מהנדסי ייצור איתם החברה אינה נמצאת בקשר ישיר
קבוע ומתמיד.
ברור לנו שההצלחה בתחום זה תלויה ביכולת שלנו לספק טווח רחב של מוצרי "דין רייל" כולל מודולי UPS
ואביזרים נלווים ,מודלי חיבור מקבילי להגברת ההספק ,ופיוזים אלקטרונים אשר בשלב זה אין בהיצע של טידיקיי-
למבדא.
לכן ,אני שמח להכריז ,שלמעשה מהיום ה  9/1/2019תאגיד טידקיי-למבדא )(TDK-Lambda Corporation
רכש את חברת 'נקסטיס' ) (Nextys SAהיושבת בקורטינו ,שוויץ ,ואשר תהיה חברת בת לטידיקיי-למבדא
גרמניה.
'נקסטיס' מפתחת ומייצרת טווח רחב של ספקי כוח ואביזרים אשר משלימים בצורה מלאה את קו המוצרים
הקיים של טידיקיי-למבדא ואשר יאפשרו לנו להציע טווח מוצרים רחב ותחרותי בתחום הדין-רייל.
'נקסטיס' תהנה מהחיבור לטידיקיי-למבדא  ,החברה המובילה כיום בשוק ספקי הכוח התעשייתיים בעולם עם
החיבור וערוצי המכירה החזקים ללקוחות הגדולים בעולם.
אנחנו מתכננים לפתח את 'נקסטיס' שתוביל את פיתוח מוצרי הדין-רייל בחברה על פי הסטנדרטים של החברה
על מנת להרחיב את אחיזתנו בשוק הבקרה ה"מיכון המפעלי" ולחזק את המיקום כמובילת שוק.
אנא הצטרפו אליי בברכות להצטרפות החברים החדשים מ'נקסטיס' למשפחת .TDK
בברכה,
הירויוקי יאשירו,
נשיא תאגיד טידיקיי-למבדא

