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Caverion opkøber CS electric A/S for at vækste sin marine, energi- og
industriforretning i Danmark

Caverion opkøber CS electric, en teknologivirksomhed i Danmark. Opkøbet understøtter
Caverions bæredygtige vækststrategi og udvider virksomhedens fodaftryk, især inden
for kundesegmenterne Marine, Energi og Industri. Transaktionen blev underskrevet og
afsluttet samtidig.

CS electric er en førende aktør i Danmark inden for teknisk engineering, elektrificering og
automatiseringsydelser. Virksomheden, der blev grundlagt 1973, beskæftiger i dag ca. 70
medarbejdere. I 2021 var omsætningen 13.4 million EURO.

Opkøbet øger Caverion’s eksisterende design & engineering kapaciteter samt service- og
installationskapaciteter. CS electric er beliggende i Esbjerg, som er det vigtigste vækstcentrum
I Danmark for både vedvarende energi og offshore olie og gas. Caverion har i dag allerede
aktiviteter i Esbjerg, og efter overtagelsen vil Caverion beskæftige cirka 140 medarbejdere i
byen og være en endnu stærkere lokal leverandør til at understøtte den forventede vækst i
regionen.



"Vi har i de seneste år oplevet en betydelig vækst og efterspørgsel efter vores teknologiske
løsninger og ydelser inden for marine-, energi- og industri. Caverions størrelse, internationale
tilstedeværelse og kapacitet giver betydelige fordele for en yderligere udvikling af vores
forretning sammen. Desuden vil vores kombinerede forretning have den fornødne størrelse til
at afsætte yderligere ressourcer til udvikling af nye teknologier, som f.eks. Power-to-X og
sektorkobling," siger Søren Mathiasen, CEO i CS electric.

“Kombinationen af vores virksomheder vil give os en stærk platform for yderligere vækst lokalt
og internationalt. Sammen kan vi tilbyde vores eksisterende og nye kunder bæredygtige
løsninger til energireduktion, der er rettet mod både marineindustrien og andre industrier. Dette
opkøb giver os også mulighed for at udvide vores tilbud i Vestdanmark med ekspertise inden
for industriel automation fra vores nylige opkøb af DI-Teknik. Vi byder specialisterne fra CS
electric hjertelig velkommen til vores Caverion team”, siger Carsten Sørensen, adm. direktør
for Caverion Danmark.



For yderligere information, kontakt venligst:

Carsten Sørensen, adm. direktør, Caverion Danmark, tel. +45 6010 6161,
carsten.soerensen@caverion.com

Søren Mathiasen, adm. direktør i CS electric, tel. +45 2171 7891, sm@cselectric.dk

Milena Hæggström, Head of Investor Relations and External Communications, Caverion
Corporation, tel. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com

Vores liv er formet af de miljøer, vi bygger omkring os. Ved at gøre byggede miljøer smarte og bæredygtige muliggør Caverion
performance og menneskers trivsel. Vores kunder kan stole på vores ekspertvejledning i hele livscyklussen i deres bygninger,
infrastruktur eller industri: fra design & build til projekter, teknisk og industriel vedligeholdelse, facility management samt
rådgivning. Vores kunder understøttes af flere end 14.000 fagfolk i 10 lande i Nord- og Centraleuropa. Vores omsætning var i
2021 ca. EUR 2,1 mia. Caverions aktier er noteret på Nasdaq Helsinki.
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