
 

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och 

navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och 

utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem 

och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums 

erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål 

är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa 

kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga 

innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och 

produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX 

Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK. 
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Consilium ingår ett globalt strategiskt samarbete med Navico 

 

Consilium har ingått ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverksamhet, med 

utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico.  

 

Som en del i den planerade transaktionen kommer Consilium och Navico att ingå ett avtal om 

försäljning och distribution, som stärker den långsiktiga relationen mellan de två bolagen.  

Consilium kommer även fortsättningsvis att sälja och göra service på Consilium Selux radar 

via sin globala marknadsorganisation. Consilium kommer dessutom att sälja Navico’s 

produktportfölj av Simrad produkter till kommersiella fartyg, via sin globala 

marknadsorganisation.    

 

Navico avser med förvärvet och distributionsavtalet att expandera in på nya områden inom 

marinmarknaden för kommersiella fartyg, samtidigt som man ökar marknadsbearbetningen 

genom Consilium’s väletablerade försäljnings- och distributionsnät.   

 

”Navico har redovisat rekordvinster och ökade marknadsandelar under 2012 och 2013, både 

inom fritidsbåtssektorn och inom marknaden för kommersiella fartyg. Genom det planerade 

förvärvet av Consilium’s radarverksamhet och försäljnings- och distributionsavtalet, förväntar 

vi fortsatt expansion och framgång inom dessa sektorer.”, säger Leif Ottosson, President & 

CEO för Navico Holding AS.  

 

Consilium fokuserar mer av sina utvecklingsresurser till säkerhetsprodukter, samtidigt som vi 

utnyttjar vår globala marknadsorganisation till att fortsatt sälja och supportera radarprodukter.  

 

”Baserat på ett redan framgångsrikt samarbete mellan Consilium och Navico, kommer det 

planerade framtida samarbetet att kombinera 50 års erfarenhet av radarutveckling inom 

Consilium med 65 års erfarenhet av marinelektronik inom Simrad.  Vi är mycket nöjda med att 

Consilium och Navico valt att fortsätta samarbetet, och ser fram emot att Consilium kommer 

att kunna erbjuda våra kunder ytterligare produkter.”, säger Ove Hansson, VD och 

Koncernchef för Consilium. 

 

Försäljningen ger Consilium en betydande positiv likviditetseffekt, och beräknas medföra en 

relisationsförlust om ca 5 MSEK. Slutlig avräkning sker på överlåtelsdagen.  
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