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DUŻE PRZEJĘCIE NA ŚWIATOWYM RYNKU
MILITARNYCH ROZWIĄZAŃ GPS
Koncern BAE Systems sﬁnalizował akwizycję przedsiębiorstwa Collins Aerospace Military Global
Positioning System, będącego jeszcze do niedawna częścią grupy Raytheon Technologies. „To
partnerstwo umożliwi nam budowanie pozycji lidera na rynku i zapewnianie naszym klientom, w tym
Departamentowi Obrony USA i jego sojusznikom, nowych zdolności technicznych w zakresie
weryﬁkowania położenia” - powiedział Greg Wild, dyrektor najnowszego wydziału BAE Systems.
Ogłoszone 31 lipca br. udane wypełnienie warunków wykupu Collins Aerospace Military Global
Positioning System zamyka przebieg procedury organizacyjnej rozpoczętej 20 stycznia 2020 roku.
Stało się to po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód organów regulujących rynek oraz wypełnieniu
stosownych wymogów prawnych. Akwizycja, wyceniona na 1,925 mld USD, została sﬁnansowana z
nowej pożyczki zewnętrznej.
Przejęte przedsiębiorstwo, obecne od ponad 40 lat na rynku jako pionier w tej dziedzinie, jest jednym
z głównych dostawców militarnych urządzeń lokalizacyjnych GPS. Zajmuje się między innymi
projektowaniem i produkcją zaawansowanych, wzmocnionych i zabezpieczonych przed zakłóceniami
produktów zawierających nowej generacji technologię M-code.
BAE Systems deklaruje, że pozyskanie wspomnianej spółki właściwie dopełnia potencjału koncernu w
obszarze rozwoju elektroniki na potrzeby rozwiązań militarnych i precyzyjnego kierowania środkami
walki. „Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w militarnym GPS wnosi do portfolio wydziału Electronic
Systems szereg zaawansowanych produktów, które umocnią naszą pozycję wiodącego dostawcy
elektroniki wojskowej” - wskazał Charles Woodburn, prezes koncernu BAE.
Czytaj też: BAE Systems zamierza budować samoloty „kosmiczne”
Przedstawiciele ﬁrmy wskazali przy tym, że oczekują ciągłego wzrostu zapotrzebowania ze strony
klientów na nowoczesne, gwarantujące bezpieczeństwo układy GPS, niezbędne także do produkcji
amunicji precyzyjnej, stosowanej na współczesnym polu walki. Produkty przejętej ﬁrmy zostały
zamontowane w liczbie około 1,5 miliona egzemplarzy na ponad 280 platformach powietrznych,
lądowych oraz systemach broni.
Znajdująca się w Cedar Rapids w stanie Iowa ﬁrma Collins Aerospace Military Global Positioning
System zatrudniała dotąd około 700 wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników i menadżerów, którzy
dołączą teraz do działu Precision Strike & Sensing Solutions w sektorze produktów elektronicznych
(Electronic Systems) BAE Systems.

Czytaj też: Niezwykły pseudosatelita od BAE Systems. 35 metrów rozpiętości

