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AcobiaFLUX växer ytterligare genom
samgående med epg.sys
Tranåsföretaget epg.sys blir en del av expansiva automationsföretaget AcobiaFLUX,
en av Sveriges största systemintegratörer inom Industri, Infrastruktur och
Fastighetsautomation. Samgåendet innebär att AcobiaFLUX växer med 40-50
procent inom affärsområdet Fastighetsautomation och säkerställer ett kritiskt
kompetensbehov.
AcobiaFLUX har tidigare kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö/Öresund och Larvik i Norge. Med de nya
medarbetarna i epg.sys kommer företaget att ha ca 60 anställda och den totala omsättningen för 2013
beräknas öka till 80 miljoner (60 miljoner 2012).
– Vi ser en ökad efterfrågan på systemintegration inom fastighetsautomation, men det är svårt att hitta
medarbetare med kompetens inom området, säger Mikael Nilsson VD på AcobiaFLUX. Med epg.sys växer
vår verksamhet inom affärsområdet Fastighet med 40-50 procent och vi kan säkerställa en del av vårt
kompetensbehov för framtiden.
Epg.sys har sedan 1999 specialiserat sig på lösningar för styrning och övervakning av värme, ventilation,
kyla, säkerhet och temperaturer i fastigheter. Bland kunderna finns till exempel företag som
Landstingsfastigheter i Jönköping och Västfastigheter i Göteborg, som ansvarar för drift av sjukhus och
vårdcentraler.
Sedan epg.sys startade har kundernas system blivit allt fler och mer komplexa vilket gjort att behovet av
integration och helhetslösningar ökar. Idag vill kunderna inte bara effektivisera drift och underhåll, utan
också integrera andra funktioner som säkerhet och energiuppföljning för att få total kontroll över
verksamhet och system i sina fastigheter.
– Genom att bli en del av AcobiaFLUX får vi mer muskler inom integration, säger Kent Nilsson VD på
epg.sys. Vi breddar såväl vår kundbas som vår kompetens för att möta framtidens krav.
Epg.sys kommer vid samgåendet att byta namn till AcobiaFLUX.
Besök http://www.acobiaflux.se/press_acobiaflux_epg_sys.zip för att ladda ner en pressbild.
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