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Cisco anunţă definitivarea acordului de achiziţionare a companiei WebEx 
Achiziţia promovează viziunea Cisco privind stimularea colaborării în piaţa 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Cisco şi WebEx au anunţat recent semnarea acordului definitiv de achiziţionare de către 
Cisco a companiei WebEx. WebEx este un lider pe piaţă în domeniul aplicaţiilor 
colaborative la cerere, iar soluţia sa bazată pe comunicaţiile în reţea pentru furnizarea 
de servicii colaborative „companie-companie” extinde viziunea Cisco asupra 
comunicaţiilor unificate, mai ales în segmentul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).  

Conform termenilor acordului, Cisco va lansa o ofertă de plată pentru achiziţionarea 
tuturor acţiunilor WebEx deţinute de investitori la un curs de 57 USD per acţiune şi îşi va 
asuma garanţiile financiare pentru acţiuni la un preţ total de achiziţie de aproximativ 3,2 
miliarde de USD (sau aproximativ 2,9 miliarde de USD din soldul net de lichidităţi al 
companiei WebEx). Tranzacţia va fi evaluată în conformitate cu principiile contabile 
general acceptate, iar achiziţionarea WebEx se va finaliza în trimestrul al patrulea al 
anului financiar Cisco 2007. Cisco anticipează ca tranzacţia nu va afecta câştigurile sale 
non-GAAP din anul fiscal 2008. 
 
Achiziţia a fost aprobată de consiliile de administraţie ale ambelor companii şi face 
obiectul unor condiţii standard de finalizare – inclusiv aprobarea conform prevederilor 
legii Hart Scott Rodino şi a altor legi similare din afara Statelor Unite.  

„Pe măsură ce colaborarea la locul de muncă devine tot mai importantă, companiile 
caută instrumente de comunicaţii Rich Media care să le ajute să-şi eficientizeze 
activităţile. Combinaţia Cisco-WebEx va furniza soluţii convingătoare, accelerând valul 
următor de comunicaţii comerciale. 

Cisco consideră că reţeaua constituie o platformă pentru toate formele de comunicaţii şi 
de colaborare, iar portofoliul de tehnologii şi servicii al WebEx completează poziţia de 
lider a companiei Cisco în piaţa comunicaţiilor unificate şi colaborative, furnizând, în 
acelaşi timp, un model comercial nou şi specific de extindere a prezenţei sale în piaţa 
foarte dinamică a întreprinderilor mici şi mijlocii.” (Charles H. Giancarlo, Chief 
Development Officer, Cisco)  

„Cisco şi WebEx împărtăşesc ideea că unul dintre elementele-cheie pentru accelerarea 
proceselor comerciale şi crearea de avantaje concurenţiale durabile este tocmai 
colaborarea pe Web. Acoperirea globală şi clientela companiei Cisco ne vor ajuta să ne 
extindem principalele aplicaţii colaborative pentru Web şi vor extinde serviciile pe care 
oferim prin intermediul platformei WebEx Connect.” (Subrah S. Iyar, CEO, WebEx)  

Portofoliul WebEx cuprinde tehnologii şi servicii care permit efectuarea de conferinţe în 
timp real şi transferuri asincrone de date pe Internet şi, de asemenea, să partajeze 
documente şi spaţii de lucru bazate pe Web, care contribuie la îmbunătăţirea 
performanţelor şi a eficienţei angajaţilor din companii de orice dimensiuni. Strategia se 



servicii bazate pe abonamente a constituit cheia succesului companiei WebEx şi Cisco 
intenţionează să păstreze şi să dezvolte acest model comercial.  

După finalizarea tranzacţiei, WebEx va face parte din Organizaţia de dezvoltare a Cisco 
şi îşi va păstra acest model comercial unic. Subrah S. Iyar va comunica direct cu 
Charles H. Giancarlo. 

WebEx a fost înfiinţată în anul 1995, iar oferta sa publică iniţială (IPO) datează din luna 
iulie a anului 2000. Compania are aproape 2200 de angajaţi. Pentru anul fiscal 2006, 
care s-a încheiat la 31 decembrie 2006, WebEx a raportat venituri de 380 de milioane de 
USD.  

Despre Cisco  
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet. 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. 

Despre WebEx 
Cu 2,2 milioane de utilizatori înregistraţi, WebEx (NASDAQ: WEBEX) este lider mondial 
în aplicaţii la cerere pentru activităţi comerciale colaborative pe Web. Aceste aplicaţii 
îmbunătăţesc procesele comerciale bazate pe servicii, precum vânzările şi instruirea, 
prin interacţiuni eficiente pe Web. Ca furnizor de servicii la cerere, WebEx poate facilita 
colaborarea internă şi externă. WebEx furnizează gama sa de aplicaţii prin intermediul 
WebEx MediaTone Network, o reţea globală structurată în mod specific pentru 
furnizarea securizată a aplicaţiilor la cerere. Aplicaţiile WebEx permit efectuarea de 
videoconferinţe multipunct şi de conferinţe Web şi, de asemenea, asigură controlul la 
distanţă al aplicaţiilor. WebEx are sediul la Santa Clara (California) şi are sedii regionale 
în Europa, în Asia şi în Australia. Pentru informaţii suplimentare, telefonaţi gratuit la 
numărul 877-509-3239 sau accesaţi site-ul Web de la adresa www.WebEx.com. 
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