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PRESSEMELDING 
 
 
Kongsberg Automotive og QRTECH etablerer joint venture selskap som 
skal fokusere på systemer til elektrisk og hybriddrevne kjøretøy 
 
(Gøteborg, 4. april) Kongsberg Automotive Holding ASA (KA) og QRTECH AB 
annonserte i dag etableringen av et joint venture selskap som skal fokusere på utvikling 
og design av elektro- og elektromekaniske komponenter og systemer for kjøretøy med 
elektrisk eller hybrid drivlinje. 
 
KA vil eie 51 prosent og QRTECH 49 prosent av selskapet, som skal hete e-Driveline AB. 
Siden personell fra begge eierne vil bli overført til selskapet, er det ventet å være 
operasjonelt innen slutten av april 2011. 
 
”Vi er meget fornøyd med denne avtalen. Begge selskaper har hatt nytte av et nært 
samarbeid gjennom mange år, og denne avtalen er den naturlige forlengelsen av den 
relasjonen,” sier CEO i KA, Hans Peter Havdal. 
”QRTECH er den ideelle partner for oss fremover. Med deres enestående elektroniske 
kompetanse, teknologi og fagkunnskap, kombinert med vår kompetanse innen mekanisk 
design og produksjon, er vi sikre på at vi kan tilby innovative og konkurransedyktige 
løsninger for den globale kjøretøysindustrien i fremtiden. Denne avtalen understreker vår 
forpliktende plan om å gå inn i det voksende grønne kjøretøysmarkedet.”  
 
“Hybride og elektriske drivlinjer representerer fremtiden til kjøretøysindustrien. Vi ser e-
Driveline AB som en glimrende og effektiv mulighet til å ta del i den veksten som vil 
komme i dette segmentet”, sier CEO i QRTECH, Magnus Lindahl. 
”De to selskapene besitter komplementære kompetanser og evner, gjennom å operere 
sammen vil vi være i stand til å utvide vår forretningsvirksomhet”. 
 
Hovedvirksomheten for det nye selskapet, som vil ha base i Gøteborg, vil være å levere FoU- 
og designtjenester innen kraftelektronikk knyttet til batteriet og den elektriske motoren i et 
elektrisk - eller hybridkjøretøy. KA vil markedsføre produktene overfor 
kjøretøysprodusentene. KA vil også produsere, sette sammen og teste komponentene ved 
sine fabrikker. 
 
KA og QRTECH har hatt et betydelig samarbeid innen kraftelektronikkfeltet i mer enn 
halvannet år. Ulike systemløsninger er allerede blitt utviklet og kundeprototyper vil snart bli 
levert til produsenter av både biler og nyttekjøretøy.  Det er ventet å kunne begynne 
serieproduksjon innen 2 år. 
 
 
For ytterligere informasjon: 
Hans Peter Havdal CEO | Tlf +47 920 65 690 | e-mail hans.havdal@ka-group.com 
 
Magnus Lindahl CEO | Tlf +46 (0) 31 773 76 00 | e-mail magnus.lindahl@qrtech.se 
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Om Kongsberg Automotive 
Kongsberg Automotive har hovedkvarter i Kongsberg og har 48 anlegg i 20 land. Kongsberg 
Automotive, med mer enn 10.000 ansatte, leverer systemløsninger til kjøretøysprodusenter over hele 
verden.  
 
Produktporteføljen består av blant annet girskiftsystemer, kabler for ulike applikasjoner, 
bensinslanger, koblinger, kløtsjbetjening, stabiliseringsstag, setevarme, seteventilasjon, ryggstøtte, 
nakkestøtter, armlener, styrekolonner, pedaler, elektronikk og displayer. Les mer på: 
www.kongsbergautomotive.com 
 
Om QRTECH 
QRTECH holder til i Gøteborg og Jønkøping, har 70 ansatte og er spesialisert innen elektronikk og 
programvareutvikling i flere høyteknologiske bransjer. Virksomheten er inndelt i fire 
forretningsområder: Produktutvikling, konsulenttjenester, avansert engineering og produktleveranse 
og support.  
 
QRTECH er et veletablert selskap med kunnskap om utvikling og industrialisering av 
kostnadseffektive produkter designet med høye kvalitets- og miljøkrav. 
 
 
 

http://www.kongsbergautomotive.com/

