
 

ABB investerar i lågspänningsverksamhet i 
Tyskland  

2015-11-23 – ABB ökar ägarandelen i STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG 
till 100 procent från 51 procent.  

ABB ska kombinera produktutbudet från STRIEBEL & JOHN med sin egen portfölj av lågspänningsprodukter 
för att erbjuda den tyska marknaden kompletta system från en enda leverantör. Ytterligare integrering av 
leveranskedjan med elgrossister och direkt med industrikunder ska öka effektiviteten. Parterna har enats om 
att inte offentliggöra finansiella detaljer runt transaktionen. Varumärket STRIEBEL & JOHN ska behållas. 

STRIEBEL & JOHN grundades av Franz Striebel 1958 och har sedan dess utvecklats till en ledande tillverkare 
av system för energidistribution för alla typer av fastigheter, från villor till flerfamiljshus och stora 
industrikomplex. Erbjudandet omfattar små och stora fördelningscentraler för bostadsfastigheter och allt från 
enkla stand alone-lösningar till mer kompletta modulära konstruktioner för kommersiella fastigheter och 
industriapplikationer. Dessutom säljer STRIEBEL & JOHN sin egen programvara, StriePlan, för planering och 
genomförande av komplexa projekt för energidistribution, med elkonstruktörer samt ställverks-, styr- och 
elsystemsentreprenörer som huvudsakliga kunder.  

ABB Tyskland förvärvade 51 procent av aktierna i STRIEBEL & JOHN 1993. Sedan 1996 har företaget sålt 
sina produkter genom säljbolaget ABB STOTZ-KONTAKT / STRIEBEL & JOHN. 

”Som en del av vår strategi Next Level investerar vi i våra kärnverksamheter för att accelerera vår expansion. 
Striebel & John har utvecklat en innovativ portfölj och ett starkt varumärke, och detta erbjudande kommer att 
fortsätta vara en integrerad del av vår lågspänningsverksamhet i Tyskland”, säger Tarak Mehta, global chef för 
ABB:s division Low Voltage Products. ”Vi vill tacka familjen Striebel för ett långt och framgångsrikt samarbete. 
Vårt åtagande gentemot varumärket samt företagets tillverkning och övriga funktioner i Sasbach, Tyskland, 
kommer att bestå.” 

”Med hjälp av våra medarbetares långa erfarenhet och expertis tillverkar vi distributionssystem för framtiden. 
Jag är glad att varumärket STRIEBEL & JOHN och våra verksamheter i Sasbach kommer att leva vidare”, 
säger Gabriele Striebel, dotter till grundaren Franz Striebel, som blir ledamot av den nya styrelsen för ABB-
STRIEBEL & JOHN.  

Om ABB 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 
minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag 
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. 
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