
 

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, 
automationssystem liksom navigationsutrustning. Produkter och system marknadsförs huvudsakligen till 
varv, rederier, samt 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 Nordic Exchange, har över 400 anställda och omsätter mer än 900 MSEK. 
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Consilium får nya kustradarorder 
Consilium har fått order om att leverera radarsystem för övervakning av 
vattnen runt Kap Verde samt en tilläggsorder till en tidigare levererad 
kustradarstation i Mexico. Totalt uppgår ordervärdena till mer än 4 MSEK. 
 
Ordern omfattar bland annat radarsystem till fyra kustradarstationer (VTS) som 
kommer att byggas på strategiska platser i ögruppen Kap Verde. VTS-systemen, som 
är de första av en mer omfattande utbyggnad, kommer utöver traditionell 
radarövervakning av farleder och hamninlopp även att kunna användas för att 
upptäcka utsläpp av olja till havs. Leverans av denna första del kommer att ske under 
2009. 
 
– Consilium har samarbete med flera av världens ledande integratörer av VTS-system 
och dessa order bekräftar vårt starka erbjudande inom området. Vi ser en ökad 
efterfrågan på radar för kust- och hamnövervakning, vilket leder till såväl nya affärer 
som utökningar av befintliga installationer, säger Ove Hansson, vd för Consilium. 
 
VTS står för Vessel Traffic Service (System) och är radarsystem för övervakning 
fartygstrafik i hamnar, hamninlopp och känsliga kustområden. 
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