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Hitachi Brasil Anuncia a indicação de Sr. Kazuhiro Ikebe como novo Presidente

São Paulo, Brasil, 12 de setembro, 2013 - A Hitachi Brasil Ltda. anunciou hoje a nomeação
do Sr. Kazuhiro Ikebe como seu novo Presidente. Sr. Ikebe, atualmente é o Gerente Geral
da Digital Media Group - Hitachi Europe Ltd. e sucederá Sr. Toshiro Iwayama, que foi
nomeado Conselheiro da Hitachi Brasil Ltda. As nomeações ocorrerão a partir de 1 de
Outubro de 2013.
Em sua nova função, o Sr. Ikebe irá liderar os negócios da Hitachi Brasil Ltda. Além disso,
ele vai liderar a estratégia de negócios e coordenar a colaboração entre as empresas do
Grupo. Sr. Ikebe atua como Gerente Geral da Digital Media Group - Hitachi Europe Ltd..
desde abril de 2012, tendo ingressado na Hitachi, Ltd. em 1981 , onde ocupou diversos
cargos de supervisão e gestão sênior, em particular no setor de mídia digital. Sua vasta
experiência inclui atuação em diversos países, tais como Espanha, Rússia e China.
Sr. Ikebe disse, "Estou animado e honrado em assumir este novo papel como Presidente,
da Hitachi Brasil Ltda., que está no Brasil há mais de 70 anos, sendo este mercado de
grande importancia para o Grupo Hitachi. Eu vejo muitas maneiras nas quais o Grupo
Hitachi pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico e social do
Brasil . Estou ansioso para liderar esses esforços. "
Sobre a Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), com sede em Tóquio, no Japão, é uma empresa líder global de
eletrônicos com aproximadamente 326.000 funcionários em todo o mundo. As receitas
consolidadas da empresa para o ano fiscal 2012 (de 31 de março de 2013) totalizaram
9,041 bilhões de ienes (96.100 milhões dólares). A Hitachi está se concentrando mais do
que nunca em negócios de Inovação Social, que inclui sistemas de infra-estrutura,
sistemas de informação e de telecomunicações, sistemas de energia, máquinas para
construção, material de alta funcional e componentes, sistemas automotivos e outros.
Para mais informações sobre a Hitachi, visite o site da empresa em http://www.hitachi.com.
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