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O negócio de acabamento digital da Kongsberg se transforma em 
uma empresa independente 
Investimento e expansão planejados para uma marca com meio século de história 
 
A Kongsberg, uma das marcas mais confiáveis no setor de acabamento digital, entra hoje (6 de abril) 
em uma nova era, tornando-se uma empresa independente, a Kongsberg Precision Cutting Systems 
("Kongsberg PCS"). A transformação ocorre após a aquisição do negócio pela OpenGate Capital.  
 
Com a transformação, surge a oportunidade de inovar e expandir o negócio para novos mercados. 
Isso representa um novo capítulo para a Kongsberg PCS, uma marca com uma história de mais de 
meio século. 
 
"É um dia muito emocionante para todos da empresa", afirmou Stuart Fox, Presidente da Kongsberg 
PCS. "Desde 1965, a Kongsberg é sinônimo de inovação. Os nossos sistemas tomaram a frente do 
mercado, fornecendo precisão, confiabilidade e qualidade ao longo de sete décadas. Agora, após a 
aquisição pela OpenGate Capital, vamos nos concentrar no nosso futuro e na inovação e 
crescimento da próxima geração." 
 
A Kongsberg foi fundada na Noruega em 1965, sendo adquirida pela Esko (então Barco) em 1998. 
Em dezembro de 2020, a Esko concordou com a venda da Kongsberg para a empresa de capital 
privado OpenGate Capital. A aquisição inclui as instalações originais de pesquisa e desenvolvimento 
em Kongsberg, na Noruega, e as instalações de produção em Brno, na República Tcheca. 
 
"Esta é uma oportunidade para a equipe da Kongsberg realizar suas ambições e explorar novos 
mercados", acrescentou Fox. "Iremos desenvolver estratégicas para inovar ainda mais as nossas 
soluções de hardware e software de acabamento digital, assim como expandir a marca Kongsberg 
para além da indústria de embalagens. 
 
"Embora estejamos entusiasmados com o futuro, também estamos comprometidos em honrar a 
nossa história. Temos uma equipe incrível de 400 pessoas, sendo que muitas delas fazem parte da 
família Kongsberg há mais de 30 anos", disse Fox. "Os valores da Kongsberg que são importantes 
para os nossos clientes – a força, o desempenho e a longevidade das máquinas – permanecerão 
intactos.  
 
"As vendas, serviços, consumíveis e peças de reposição continuarão como sempre foram", 
acrescentou Fox. "Os clientes receberão o mesmo nível de serviço durante a transição e podem 
contar que tudo continuará igual ao longo do ano de 2021. 
 
“Continuaremos investindo na tecnologia das nossas mesas e, nos próximos meses, apresentaremos 
os mais recentes desenvolvimentos relacionados às nossas soluções de automação", disse Fox. 
 



Sobre a Kongsberg PCS 
A Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) oferece as mais avançadas soluções de corte 
digital para os mercados de embalagens, sinalização e display em todo o mundo. A combinação de 
mesas de corte superiores e ferramentas líderes de mercado permite que os usuários da Kongsberg 
PCS produzam com mais rapidez, mais segurança e mais eficiência. 
 
A Kongsberg foi fundada na Noruega em 1965, sendo adquirida pela Esko (então Barco) em 1998. 
Desde abril de 2021, a Kongsberg PCS é uma empresa independente, de propriedade da OpenGate 
Capital, que tem capital privado e sede em Los Angeles, na Califórnia, com escritório em Paris e 
investimentos nos cinco continentes. 
 
As redes de vendas diretas e revendedores globais da Kongsberg PCS atendem aos setores de 
embalagens, sinalização e display e, atualmente, a empresa está explorando oportunidades para 
expandir para outros mercados globais. 
 
A Kongsberg PCS possui sedes em Gent, na Bélgica, e Miamisburg, Ohio, nos EUA, com instalações de 
pesquisa e desenvolvimento em Kongsberg, na Noruega, e instalações de produção em Brno, na 
República Tcheca. 
 
Para mais informações, acesse www.kongsbergsystems.com 
 
 
Fim 
 
Para consultas de imprensa adicionais, entre em contato com Jo Mead ou Andy Dickens da PHD 
Marketing Ltd. 
Tel.: +44 (0) 1977 708643 
E-mail:  Jo.Mead@phdmarketing.co.uk ou Andy.Dickens@phdmarketing.co.uk  
 
Para mais informações sobre a Kongsberg PCS e suas atividades, entre em contato com a PHD 
Marketing Ltd.  
The Cavalier Suite, The Barracks, Wakefield Road, Pontefract, West Yorkshire WF8 4HH, Reino Unido. 
Tel.: +44 (0) 1977 708643 ou e-mail: hello@phdmarketing.co.uk 


