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ABB förvärvar andel av CGM AB 
 
ABB investerar i företaget CGM AB i Borås för att ytterligare stärka sitt erbjudande inom 
operatörseffektivitet 

2012-07-04 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, investerar i företaget CGM AB i 
Borås. CGM utvecklar och tillverkar avancerade kontrollrumsmiljöer för 24 timmars drift, 7 dagar i 
veckan. Med operatörens behov i fokus levererar CGM allt från operatörsbord, belysning till övrig 
teknisk utrustning för kontrollrum där kraven på ett snabbt och beslutsamt agerande är höga.  

Det finns ett växande behov av ökad operatörseffektivitet inom industrin. ABB har under en längre tid 
samarbetat med CGM och inkluderat CGM:s operatörsmiljöer i automationssystemerbjudandet. ABB:s 
koncept Extended Operator Workplace (EOW) hjälper operatörerna att på ett effektivare sätt 
interagera med olika system och teknisk utrustning. 

”Operatörens roll är att övervaka och styra processer genom att ta del av en stor mängd information.  
Genom ett ökat samarbete med CGM kan vi skräddarsy lösningar som passar våra kunders behov 
och ytterligare ökar operatörseffektiviteten”, säger Erik Oja, divisionschef för ABB Process Automation 
i Sverige. 

Genom att kombinera ABB:s System 800xA med CGM:s produkter kan operatörerna erbjudas bästa 
tänkbara arbetsmiljö. 

”Vi ser fram emot ett ännu närmare samarbete med ABB där vi bidrar med vårt kunnande och våra 
produkter för effektiva operatörsmiljöer”, säger Pierre Schäring, vd för CGM.  

CGM AB hade 2011 intäkter på 68 miljoner kronor och 45 anställda i Borås och Ryssby.  CGM 
kommer att fortsätta arbeta som ett självständigt företag och kommer inte att integreras i ABB-
koncernen.  

 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar 
prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar 
i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta: 

ABB Process Automation    ABB Sverige 
Erik Oja, divisionschef för Process Automation i Sverige Christine Gunnarsson, presschef 
Tel. 021-34 02 66      Tel. 021-32 32 32 
erik.oja@se.abb.com     press@se.abb.com 
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