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ÅF förvärvar Eitechs automationsverksamhet
ÅF har förvärvat automationsverksamheten i Eitech och stärker därmed
erbjudandet inom automation till industrikunder över hela Sverige. Förvärvet
är ett led i ÅFs strategi att möta den starka efterfrågan på området.
Eitechs verksamhet erbjuder idag automationstjänster till kunder inom
fordonsindustrin, massa- och pappersindustrin, gruv- och stålindustrin samt inom
infrastruktur och energi. Eitech samarbetar med kunder såsom ABB, Teracom,
Olofsfors, Trafikverket och Wipro. Eitech har spetskompetens inom automation och
samtidigt en stor andel projektåtaganden. Detta kompletterar ÅFs nuvarande
verksamhet och skapar möjligheter för att även i fortsättningen gå in i större
projektåtaganden.
"Vi är mycket glada över att Eitechs automationsspecialister ansluter sig till oss. De
har en gedigen kompetens som är efterfrågad på marknaden och som stärker vår
position inom industriell digitalisering, automation och robotteknik ytterligare. Vi ser
fram emot att arbeta tillsammans och få ett stort kompetens- och erfarenhetsutbyte",
säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef för ÅF,
”I ÅF får automationsverksamheten en ägare som har höga ambitioner och potential
att utveckla affären. Samtidigt anses ÅF vara en attraktiv arbetsplats med goda
utvecklingsmöjligheter för ingenjörer, vilket också har varit en viktig aspekt i vårt
beslut att välja ÅF”, säger Olle Backman, koncernchef Eitech.
Eitechs automationsverksamhet har en årlig omsättning på cirka 90 MSEK och
verksamheten har 42 medarbetare som är baserade i Umeå, Stockholm, Malmö och
Göteborg.
Bolaget kommer att konsolideras från den 1 september 2017 och integreras med ÅF
division Industry.
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