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Consilium får ytterligare order i Kina
Consilium har fått order om att leverera brandlarm till sammanlagt 32
bulkfartyg som kommer att byggas i Kina de närmaste åren. Totalt uppgår
ordervärdet till närmare 5 MSEK.
Ordern som kommer från den kinesiska varvsgruppen Rongsheng Heavy Industries
kompletterar företagets tidigare order om säkerhetssystem till 38 råoljetankers. Den
aktuella ordern omfattar 26 större bulkfartyg uppgående till 176 000 bruttoregisterton
(Capesize), samt 6 mindre fartyg om 77 500 ton.
Kunderna utgörs utöver de europeiska rederierna nämnda i samband med den tidigare
ordern, bland annat ett antal större rederier i Grekland, även av ett antal redare i
Asien.
– Consilium har på senaste tid stärkt sin ställning i länder som Korea, Kina och
Vietnam som är de mest expansiva varvsnationerna i världen. Det har också blivit allt
mer tydligt bland de stora varvsnationerna i Asien att när säkerheten står i fokus är det
Consilium som levererar lösningarna, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
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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 oljeoch 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 närmare 400 anställda och omsätter mer än 700 MSEK.

