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BMW Group in Samsung SDI podaljšujeta partnerstvo.
Podpis skupne izjave o nameri za nadaljnjo dobavo akumulatorskih
celic.
Seul. BMW Group in Samsung SDI se dogovarjata o podaljšanju poslovnega
sodelovanja na področju dobave akumulatorskih baterij za električno mobilnost.
Podjetji sta danes v Seulu podpisali izjavo o nameri. Samsung SDI bo v prihodnjih
letih BMW Group dobavljal akumulatorske celice za BMW i3, BMW i8 in druge
hibridne modele. Najpomembnejša elementa pogodbe sta povečanje dobavnih
količin na srednji rok kot odgovor na vse večje povpraševanje po električni
mobilnosti in nadaljnji tehnološki razvoj akumulatorskih celic.
Dr. Klaus Draeger, član upravnega odbora BMW AG, odgovoren za nabavno in
dobavno mrežo: »Naše partnerstvo s Samsung SDI je dober primer uspešnega
korejsko-nemškega sodelovanja na področju inovativnih tehnologij. Baterija je
ključna komponenta v vsakem električnem vozilu – saj dejansko določa domet in
zmogljivost avtomobila. Z izbiro podjetja Samsung SDI smo se odločili za
dobavitelja, ki nam ponuja najboljšo razpoložljivo tehnologijo akumulatorskih baterij
s korejskim strokovnim znanjem, ki se obrača v prihodnost.«
Sang-Jin Park, generalni direktor Samsung SDI: » Zelo sem ponosen, da Samsung
SDI podpira uspeh BMW i3 in i8. Odločitev, sprejeta leta 2009, za izbiro litij-ionskih
akumulatorskih baterij proizvajalca Samsung SDI za modele BMW i je bila prava za
obe podjetji. Nova vozila BMW bodo prav tako opremljena z vrhunsko litij-ionsko
tehnologijo podjetja Samsung SDI. Ta izjava o nameri z BMW Group kaže na
zaupanje v tehnologijo prihodnosti in učinkovito serijsko proizvodnjo podjetja
Samsung SDI. Obe podjetji sta prepričani, da jima bo to nadaljnje sodelovanje
prineslo vodilno vlogo na področju tehnologij prihodnosti.«
Partnerstvo s Samsung SDI že od leta 2009 omogoča BMW Group dostop do
najsodobnejše tehnologije litij-ionskih akumulatorskih baterij. Naslednji pomemben
dejavnik pri izbiri Samsung SDI je bilo dejstvo, da podjetje upošteva ustreznost litijionskih baterij za okolju prijazno proizvodnjo in reciklira materiale med razvojem
produkta.
Celotne visokonapetostne akumulatorske baterije za BMW i3, BMW i8 in druge
prihodnje hibridne avtomobile se izdelujejo na visoko-moderni proizvodni liniji v
tovarni BMW v Dingolfingu. Edini dobavljeni deli so celice – sicer pa so
visokonapetostne baterije v celoti razvite in izdelane v tovarni na podlagi izkušenj
predhodnih tovarniško razvitih baterij za modele, kot so BMW ActiveHybrid 3 in 5 in
BMW ActiveE z dodatnimi optimizacijami.
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Podaljšanje sodelovanja s Samsung SDI potrjuje strategijo nadaljnje elektrifikacije
pri BMW Group. Nadaljevanje partnerstva prav tako poudarja uspeh BMW i.
Povpraševanje po BMW i3 ostaja na visoki ravni. Prav tako pa je BMW Group v prvi
polovici 2014 že prodal okoli 5.400 modelov BMW i3.
Prodaja BMW i8 se je na glavnih mednarodnih trgih začela junija. Povpraševanje je
že bistveno večje od načrtovane proizvodne količine za uvajalno fazo. Južna Koreja
je prav tako pomemben trg dobaviteljev za BMW Group, ki sega preko samega
sodelovanja s Samsung SDI. V ta namen je podjetje leta 2009 odprlo lokalno
pisarno. Leta 2014 bo prodajna količina na tem trgu presegla vrednost 300 milijonov
evrov – bistveno povečanje v primerjavi s predhodnim letom, številke pa bodo še
naraščale v prihodnosti. BMW Group zaupa skupno 20 južnokorejskim dobaviteljem,
Južna Koreja pa bo v prihodnosti veljala za enega izmed ključnih nabavnih trgov za
BMW Group, še posebej na področju inovativnih tehnologij IT.
BMW Group ima v Južni Koreji že od leta 1995 lastno hčerinsko podjetje. To
zaupanje se je leta 1998 povečalo z odprtjem logističnega in izobraževalnega
središča. BMW Financial Services je prav tako aktiven v Južni Koreji vse od leta
2001. 14. julija 2014 je BMW Group v bližini seulskega letališča odprl svoj prvi
center na svetu, ki združuje blagovno znamko in doživetje v vožnji. Leta 2013 je bil
BMW Group vodilni na južnokorejskem trgu premium vozil že šesto leto zapored s
prodajo 39.367 vozil BMW in MINI – povečanje za 13,4% v primerjavi z 2012.
Strankam je bilo dobavljenih tudi 1.328 motornih koles BMW (+27,6%). V prvi
polovici 2014 je prodaja dosegla število 21.972 vozil (+19,3% v primerjavi s pred. l.).
BMW v Južni Koreji zaposluje 320 ljudi.
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BMW Group
BMW Group je eden izmed najuspešnejših proizvajalcev avtomobilov in motornih koles na svetu s
svojimi blagovnimi znamkami BMW, MINI in Rolls-Royce; ob tem zagotavlja premium finančne storitve
in storitve mobilnosti. BMW Group kot globalno podjetje upravlja 28 proizvodnih in montažnih obratov v
13 državah in ima globalno prodajno mrežo razpredeno po več kot 140 državah.
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BMW Group je v 2013 po celem svetu prodal okoli 1,963 milijona avtomobilov in več kot 115.215
motornih koles. Dobiček pred obdavčitvijo za finančno leto 2013 je znašal 7,91 milijarde evrov ob
dohodkih 76,06 milijarde evrov. 31. decembra 2013 je BMW Group zaposloval približno 110.351 ljudi.
Uspeh BMW Group se je vedno gradil na dolgoročni viziji in odgovornem delu. Podjetje je tako ustvarilo
ekološki in socialni trajnostni razvoj preko niza vrednot, celostne proizvodne odgovornosti in jasne
predanosti k ohranjanju virov kot integralnega elementa svoje strategije.
Spletna stran za medije: http://www.press.bmwgroup.com/si.html
Facebook: http://www.facebook.com/BMWSlovenija
Twitter: http://twitter.com/BMWSlovenija

