
 

Beijer Electronics Group AB (publ) Box 426, 201 24 MALMÖ  Tel  040-35 86 00 
Org. nr 556025-1851 Besöksadress:  Fax  040-93 23 01 
Huvudsäte: Malmö Stora Varvsgatan 13a www.beijergroup.se 

1

Malmö 2019-12-30 

Affärsenheten Beijer Electronics tecknar avtal med  
Otis värt över 150 mkr 

BEIJER GROUP har genom affärsenheten Beijer Electronics tecknat ett avtal med Otis 
värt över 150 mkr. Otis ingår i den börsnoterade koncernen United Technologies och är 
världsledande inom hissar, rulltrappor och rullbanor. Otis erbjuder produkter och 
tjänster via bolag i cirka 200 länder. 

Avtalet, som löper över en femårsperiod, innebär att Beijer Electronics ska leverera 
displaylösningar för Otis produktlinje inom hissar - Compass®. Avtalet med Otis bekräftar 
Beijer Electronics ambition att ha världsledande globala företag som nyckelkunder i 
långsiktiga samarbeten.  

Beijer Electronics erbjuder fullt integrerade och flexibla displaylösningar, anpassade för att 
matcha kritiska krav. 

 

”Vi är stolta över att Otis valt Beijer Electronics som leverantör av en anpassad displaylösning 
som ska bidra till Otis framgångar på marknaden nu och i framtiden. Detta är början på ett 
långsiktigt samarbete som båda företagen kommer att kunna dra nytta av”, säger Haden 
Howell, Vice President, Key Accounts, Beijer Electronics. 

Beijer Electronics ser avtalet som ett kvitto på bolagets strategi: ”Våra processer lever nu upp 
till de stora globala företagens högt ställda krav och vi ser fram emot att ta nästa steg i vårt 
samarbete med Otis”, säger Stefan Lager, VD för Beijer Electronics.  
 
De första leveranserna till Otis påbörjas under våren 2020 och kommer successivt att bidra 
positivt till Beijer Electronics resultat under 2020. 
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För mer information kontakta: 

Stefan Lager, VD, Beijer Electronics, tel +46 40 35 86 71, mobil +46 (0)709 20 87 93 
VD och koncernchef, BEIJER GROUP, Per Samuelsson, tel +46 40 35 86 10, mobil +46 (0)708 58 54 40 
Vice VD och CFO, BEIJER GROUP, Joakim Laurén, tel +46 40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96  

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom 
ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 december 2019 kl 08.00. 
 
 
 
Beijer Electronics is a multinational, cross-industry innovator that connects people and technologies 
to optimize processes for business-critical applications. Our offer includes operator communication, 
automation solutions, digitalization, display solutions and support. As experts in user-friendly 
software, hardware and services for the Industrial Internet of Things, we empower you to meet your 
challenges through leading-edge solutions. Beijer Electronics is a BEIJER GROUP company. 
www.beijerelectronics.com 
 
 
Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk 
industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, 
teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra 
huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern 
bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2018. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. 
www.beijergroup.se 
 


