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Cisco Systems zavŕšilo akvizíciu Scientific-Atlanta 

 

 
San Jose, Kalifornia, 27 februára 2006  
Bratislava, 28. februára 2006 
 

Spoločnosť Cisco Systems, Inc., dnes oznámila ukončenie akvizície Scientific-Atlanta z 
Lawrenceville v štáte Georgia, USA.  
 
Scietific-Atlanta má vedúce postavenie na svetovom trhu v poskytovaní televíznych dekodérov a 
konvertorov, video-distribučných sietí and integrovaných video systémov. Akvizícia umožní 
spoločnosti Cisco poskytovať end-to-end dátové, hlasové a video služby svetovej úrovne, ako aj 
mobilné riešenia pre prenosové siete a digitalizovanú domácnosť.  
 
Cisco oznámilo dosiahnutie konečnej dohody o akvizícii Scientific-Atlanta 18. novembra 2005. 
Technológie Scientific-Atlanta v spojení s Cisco IP sieťovou architektúrou novej generácie 
umožnia poskytnúť operátorom otvorenú platformu pre diferencovanie služieb, čo im umožní 
presiahnuť hranicu digitálneho videa/IPTV a zároveň vyvinúť a dodávať množstvo integrovaných 
mediálnych služieb pre prepojenú domácnosť.  
 
Ukončením akvizície sa tím Scientific-Atlanta, vedený výkonným riaditeľom Jimom McDonaldom, 
stane divíziou skupiny pre technológiu routingu a poskytovanie služieb, ktorej riaditeľom je Mike 
Volpi, senior viceprezident spoločnosti Cisco. 
 
Podľa podmienok uzavretej dohody Cisco zaplatilo za akciu Scientific-Atlanta 43 dolárov v 
hotovosti, čím taktiež získalo právo opcie. Celková nákupná cena predstavuje približne 7 miliárd 
dolárov, resp. 5,1 miliardy dolárov súčasnej hotovostnej bilancie spoločnosti Scientific-Atlanta. 
Transakcia bola ohlásená a prebehla podľa platných účtovných pravidiel. Cisco očakáva, že 
operácia bude mať neutrálny vplyv na jeho fiškálny rok 2006 a mierny vplyv na nárast účtovného 
príjmu za fiškálny rok 2007 (pro forma príjmy). 
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O spoločnosti Cisco Systems 
 
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je popredný svetový výrobca a dodávateľ sieťových internetových 
technológií. Bližšie informácie o spoločnosti Cisco môžete nájsť na adrese http://www.cisco.com, aktuálne 
správy na http://newsroom.cisco.com. 
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