
Компанія BRP придбає компанію-виробника понтонних човнів бренда 
«Manitou»! 
 

 
 

 

Валькур, Квебек (Valcourt, Quebec), 2 серпня 2018 року – сьогодні проголошено, що компанія BRP уклала 
остаточну угоду щодо придбання компанії Triton Industries, Inc., провідного виробника понтонних човнів 
марки Маніту (Manitou) в Північній Америці. 

Визнаний та швидко зростаючий бренд Маніту (Manitou) представляє продукцію, яка виробляється родинним 
підприємством, що базується в місті Лансинг, шт. Мічиган (Lansing, MI), і є широко відомим завдяки 
запатентованій інноваційній технології, запровадженій на всіх моделях асортиментного ряду. Цей бренд 
асоціюється з розкішшю та функціональними характеристиками преміум-класу. Торгову марку Маніту 
(Manitou) вважають піонером еволюційного розвитку понтонних човнів завдяки запатентованій технології V-
TOON® і галузевим новатором у тому, що стосується глісування, ходових якостей та ККД. Підприємство з 
виробництва продукції під брендом Маніту (Manitou) нараховує приблизно 160 співробітників і має збутову 
мережу близько 150 дилерських представництв на території Канади та США. 

«Анонсоване придбання бренда Маніту (Manitou) є наступним логічним кроком у розгортанні нашої 
глобальної стратегії підкорення суднобудівної галузі, – зазначив Жозе Буажолі (José Boisjoli), президент і 
головний виконавчий директор компанії BRP. – Ми в захваті від можливості запросити компанію з таким 
потенціалом та її команду працівників у повному складі до родини BRP. Разом ми докладемо всіх зусиль, 
щоб трансформувати цю галузь і стати провідною суднобудівною компанією». 

Придбання другої суднобудівної компанії, продукція якої стане чудовим доповненням до нашого солідного 
асортименту підвісних моторів, із включенням торговельної марки Маніту (Manitou) до складу групи Marine 
Group сприятиме подальшому зміцненню позицій компанії BRP на цьому ринку. Додавання марки Маніту 
(Manitou) дозволить нам з часом продовжити процес удосконалення споживацьких функцій продукції та 
створення ділових нагод для наших дилерів, що врешті-решт забезпечуватиме загальну ефективність нашої 
нової компанії BRP Marine Group та інноваційний розвиток суднобудівної галузі в цілому. 

«Розвинутий бренд Маніту (Manitou), високоякісні понтонні човни та визнана технологія роблять цю компанію 
ідеальним кандидатом для включення до новоствореної групи Marine Group компанії BRP, – прокоментувала 
Трейсі Крокер (Tracy Crocker), президент Marine Group. – Із придбанням Маніту (Manitou) ми зміцнюємо наш 
асортимент суднової продукції, входячи до найшвидше зростаючого сегменту в човновій галузі». 

Ще лишилось виконати певні завершальні умови для остаточного оформлення угоди, яке заплановане на 
третій квартал 2019 фіскального року компанії BRP. 

Для отримання додаткової інформації про марку Маніту (Manitou) відвідайте її веб-сайт за адресою: 
manitoupontoonboats.com.   

 


