
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. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till varv, redare, samt 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 500 anställda och omsätter mer än 
950 MSEK 
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Consilium erhåller om 11 MSEK i Dubai 
Consilium Automation har erhållit en order om 11 MSEK avseende automationssystem i 
samband med utbyggnad av en tankterminal i Jebel Ali, Dubai.  
 
Tankterminalen ägs av Star Energy Oiltanking i Jebel Ali, Dubai, som är ett joint venture mellan 
Oiltanking GmbH, Hamburg och Star Energy Group Ltd, Dubai. Tankterminalen, som erbjuder 
högsta nivå av kvalitet, säkerhet och miljöstandard,  är kvalitetscertifierad och miljöcertifierad 
enligt internationell ISO standard. Terminalen i Jebel Ali kommer efter utbyggnad att ha en 
lagringskapacitet på 855.000 m3 för olje- och kemikalieprodukter.  
 
Consilium levererar en ny undercentral, inklusive transformatorer, motorkontrollcentral, CCTV-
system, uppgradering av existerande kontrollsystem och anpassning till ny tankinstrumentering, 
anpassning av nya kontrollsystem och instrumentering till existerande system, och uppgradering 
av existerande Tank Inventory Management System till att inkludera nya tankar.  
 
”Den goda orderingången för affärsområdet Automation fortsätter. Detta nya affärsområde, som 
började särredovisas från tredje kvartalet 2008, fortsätter att utvecklas positivt. Vi förväntar oss 
en väsentlig ökning av nettoomsättningen under de närmaste åren. Detta är ett bra exempel på 
tillväxtpotentialen från projekt i Consiliums affärsutvecklingsportfölj”, säger Consiliums vd och 
koncernchef Ove Hansson.  
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