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Caverion förvärvar DI-Teknik A/S, ett av Danmarks största automationsföretag

Caverion har förvärvat 80 procent av aktierna i det danska företaget DI-Teknik A/S. DI-Teknik är
ett av Danmarks största företag inom industriell automation med cirka 185 anställda och mer än
25 års erfarenhet inom automation och industriell elektrifiering.

DI-Teknik är verksamt som en fullserviceleverantör (konstruktion, dimensionering,
programmering, installation och underhåll) inom industriell automation, IT och elektrifiering.
Företagets intäkter 2020/21 uppgick till 27,8 miljoner euro, där automation står för merparten
av verksamheten. DI-Teknik är helägt av holdingbolaget Teknik-Invest ApS. Parterna har
kommit överens om att inte uppge transaktionspriset.

"Eftersom vi huvudsakligen har varit verksamma i Köpenhamnsregionen erbjuder Caverions
storlek, rikstäckande närvaro och kapacitet betydande fördelar för att vidareutveckla
verksamheten. Vi tror att vi kan skala upp vårt erbjudande inom industriell automation och
relaterade tjänster i Danmark och internationellt i alla Caverions länder", säger Rasmus
Thygesen, VD för DI-Teknik.

"Detta förvärv kommer att ge Caverion i Danmark helt ny expertis och kapacitet inom industriell
automation. Transaktionen ger oss tillgång till stora tillväxtsegment på den danska marknaden,
såsom Pharma and Life Science, Food and Ingredients, Utility, inklusive wastewater and
energy, samt processindustrier i allmänhet. Den stärker också vår förmåga att tillhandahålla
smarta, digitala och hållbara lösningar för industrisegmentet i större utsträckning utanför
Danmark. Vi är glada över de mycket kvalificerade medarbetare från DI-Teknik som ansluter till
vårt team", säger Carsten Sørensen, chef för Caverion Danmark.



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

Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra de smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och
omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln – från design
och konstruktion och rådgivande tjänster, till projekt, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility management –
för byggnader, för infrastruktur och för industrier. Våra beställare stöttas av över 14 000 kunniga medarbetare i
10 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2021 till EUR 2.1 miljarder. Caverions aktier är
noterade på Nastaq Helsingfors.
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