
Caverionille uusi elinkaarisopimus Tanskassa
Caverion Oyj Sijoittajauutinen 4.12.2018 klo 14.00

Caverionille uusi elinkaarisopimus Tanskassa

Caverion ja Nordea ovat sopineet uuden toimistorakennuksen toimittamisesta elinkaarikonseptilla Næstvedissa Tanskassa. Kohde
rakennetaan PPP-mallilla, ja se tulee Tanskan Maahanmuuttoviraston käyttöön. Sopimuksen arvo on yli 14 miljoonaa euroa, ja se kirjataan
Caverionin vuoden 2018 neljännen kvartaalin tilauskantaan.

Caverionin elinkaarikonsepti sisältää kiinteistötekniikan kokonaistoimituksen kattaen kaikki tekniset järjestelmät ja tuotteet sekä kiinteistön käytön ja
teknisen huollon ja ylläpidon 20-vuotisella sopimuskaudella. Näin Caverion on vastuussa kiinteistön energianhallinnasta, tehokkuudesta, käytettävyydestä,
turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan. PPP-projektissa ovat mukana A. Enggaard, Nordea ja Tanskan rakennus- ja kiinteistövirasto.

”Odotamme innolla uutta PPP-projektia Caverionin kanssa. Tämä on jo yhdeksäs projekti, jossa A. Enggard ja Caverion ovat toimineet yhdessä viime
vuosien aikana. Pidämme Caverionin toimintaa elinkaarihankkeiden hallinnassa keskeisenä menestystekijänä kokonaisuudelle ”, sanoo Anton
Hessellund, A. Enggaardin projektikehityspäällikkö.

Caverionin toiminta ja huoltotyö kattavat kaikki kiinteistön tekniset järjestelmät ja ratkaisut: Automaatio, Turvallisuus, Jäähdytys, Lämmitys-, vesi ja viemäri,
Ilmanvaihto ja ilmastointi sekä Sähköistys. Kiinteistö on yhdistetty Caverionin etähallintapalveluun, mikä varmistaa sovittujen olosuhteiden toteutumisen ja
optimaalisen energiankulutuksen kiinteistössä. Teknisen huollon ja kunnossapidon lisäksi Caverion on vastuussa muista alihankintana toteutettavista
kiinteistöpalveluista, kuten ruokalasta, siivouksesta ja talvikunnossapidosta.

”Sopimus vahvistaa asemaamme elinkaariratkaisuissa Tanskassa ja tukee strategiaamme digitalisaation ja elinkaarihankkeiden osalta. Tämä projekti
kuvastaa hyvin laaja-alaista osaamistamme”, sanoo Michael Højgaard, Caverionin Tanskan divisioonan johtaja.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 10 000 m2.

Caverionin projektityö valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä, ja käyttö- ja ylläpitovaihe jatkuu vuoteen 2039 asti. Lue lisää palveluistamme julkiselle
sektorille.
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Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren:
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017
liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi


