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AcobiaFLUX och Cintec går ihop
– Bildar ett av Sveriges största renodlade
Industriella IT & Automationsföretag
AcobiaFLUX och Cintec slås ihop. Affären är ett resultat av en
gemensam syn på framtiden, en vilja att utvecklas samt att leverera
ﬂer och större helhetslösningar till våra kunder. Den sammanslagna
verksamheten kommer att bedrivas under namnet AcobiaFLUX.
– Det är med stor glädje vi nu kan bemöta önskemål från både beﬁntliga och potentiella kunder. Det
ﬁnns en efterfrågan på att vi skall expandera vår verksamhet och skapa möjligheter för att ta ﬂer
och större projekt de närmaste åren, säger Mikael Nilsson, VD för AcobiaFLUX. AcobiaFLUX och
Cintec delar viljan att växa och samtidigt specialisera sig och vara en nischleverantör inom Industriell
IT & Automation. Cintec, med tonvikt på Automation kompletterat med AcobiaFLUX roll inom
Industriell IT, stärker det heltäckande konceptet inom de tre affärsområdena Industri, Infrastruktur
och Fastighet.
– Sammanslagningen skapar större resurser för teknisk utveckling, kompetenshöjning och försäljning.
AcobiaFLUX kommer även fortsättningsvis att fokusera på utveckling av produkter och koncept som
utgör plattformen i våra systemleveranser, säger Martin Esping vice VD för AcobiaFLUX.
– Båda företagens kompetenser och kundstockar kompletterar varandra och speciellt det faktum att
vi inte har gemensamma kunder idag gör att möjligheterna ser intressanta ut säger Per-Arne Norman,
VD för Cintec.

Gemensamt kontor i Stockholm
Den 1 oktober slås de båda företagen ihop och ﬂyttar in i ett gemensamt Stockholmskontor med
drygt 20 medarbetare. Det nya kontoret blir nästan lika stort som AcobiaFLUX Göteborgskontor
vilket medför en bra balans både kompetens- och projektmässigt.
Det gemensamma kontoret i Stockholm ligger på Västberga Allé 36 C där ombyggnationer av kontoret
kommer att vara helt klara strax innan årsskiftet.
AcobiaFLUX har också sedan tidigare ett mindre lokalkontor i Ronneby.

För mer information, kontakta:
Mikael Nilsson, VD AcobiaFLUX AB
Tel 031-722 48 03, 0704-31 07 00
E-post mikael.nilsson@acobiaﬂux.se

För bildmaterial, kontakta:
WonderBrand AB
Tel 031-711 79 20

AcobiaFLUX arbetar med Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet.
Specialistkompetensen är självklar – det personliga ansvaret och engagemanget är det som skapar
långvariga affärsrelationer.
Företaget grundades 1995 och har sedan dess skapat innovativa lösningar för många svenska
branscher. Kunderna ﬁnns bland annat inom Läkemedel, Livsmedel, Petroleum, Verkstad, Traﬁ k
och Maskin – branscher där styrning och kontroll av olika arbetsprocesser är avgörande.

E-post info@wonderbrand.se

AcobiaFLUX kommer i och med förvärvet av Cintec att ha en omsättning på ca 60 Mkr och sysselsätta
närmare 50 anställda fördelade på kontor i Göteborg, Stockholm och Ronneby.

AcobiaFLUX AB Göteborg
Bror Nilssons gata 5
417 55 GÖTEBORG
Tel 031 722 48 00
Fax 031 722 48 01

AcobiaFLUX AB Stockholm
Västberga Allé 36 C
126 30 HÄGERSTEN
Tel 08 522 176 00
Fax 08 522 176 01

www.acobiaﬂux.se

