
 

 

 

Cisco anunţă intenţia de a achiziţiona participaţia disponibilă la Nuova Systems 

Achiziţia completează strategia Cisco de inovare 'Build, Buy, Partner' pentru susţinerea viziunii  
Data Center 3.0 

Cisco a anunţat recent intenţia de a achiziţiona participaţia de 20% la compania Nuova Systems, cu sediul 
în San Jose, o acţiune destinată dezvoltării de produse de generaţie următoare pentru piaţa de centre de 
date. De asemenea, Cisco a anunţat lansarea switch-ului Cisco Nexus 5000, primul produs dezvoltat de 
Nuova Systems. Cisco Nexus 5000 este un switch "top-of-rack" 10 Gigabit Ethernet care oferă capabilităţi 
de structură unificată prin asigurarea de suport pentru protocoale multiple de comunicaţii în reţea pentru 
centre de date şi informaţii software (a se vedea comunicatul de presă asociat). 

Înainte de această achiziţie, Nuova Systems funcţiona ca o filială deţinută în proporţie de 80% de Cisco 
Systems, care a investit 70 de milioane de USD. Prima investiţie Cisco la Nuova Systems a fost anunţată 
în luna august a anului 2006. În luna august a anului 2007, Cisco a anunţat o modificare a acordului, 
destinată extinderii planului de dezvoltare, sporirii finanţării şi creşterii valorii potenţiale maxime a 
tranzacţiei la 678 de milioane de USD. 

Tranzacţia Nuova se bazează pe estimări de profitabilitate cu valoarea totală calculată în funcţie de 
veniturile generate de produsele Nuova pe parcursul a trei perioade de evaluare. Prima perioadă de 
evaluare va începe la începutul anului fiscal 2010, cea de a doua – la sfârşitul anului fiscal 2010, iar cea 
de a treia – la mijlocul anului fiscal 2011. 

Despre Cisco Systems  
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de 
conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală. Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa 
Web http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com. 
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