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AcobiaFLUX expanderar ytterligare
i Malmöregionen
AcobiaFLUX AB fortsätter att expandera i Malmöregionen. Denna positiva utveckling är en följd av att Beijer Electronics sett över sin Nordiska
organisation då Mitsubishi Electric kommer ta över försäljningen av automationsprodukter i egen regi. I samband med detta har medarbetare från
projektavdelningen på Beijer Electronics valt att söka nya utmaningar hos
AcobiaFLUX.
Lars Bjurén, före detta chef över Beijer Electronics Projektenhet, tar över ledningen av AcobiaFLUX
Malmöverksamhet som under hösten förstärks med ytterligare fem kompetenta medarbetare från
Beijer Electronics. Båda företagen ser positivt på denna utveckling och är överens om att den stärker
samarbetet mellan dem. Detta innebär att kunder till projektverksamheten på Beijer Electronics även
i framtiden kan få efterfrågade leveranser av tjänster och system men från en organisation med betydligt mer resurser inom projektledning och programmering.
- AcobiaFLUX och Beijer Electronics har ett långt och framgångsrikt samarbete. Denna händelse
är ett tydligt exempel på att samarbetet kommer att fortlöpa och skapa goda förutsättningar för
båda parter. Initialt lägger vi vårt fokus på att vårda och utveckla befintliga kundrelationer, säger
Mats Agblad, COO AcobiaFLUX AB.
- Utvecklingen innebär att AcobiaFLUX får ett projektkontor i Malmö med kapacitet att ta hand
om betydligt mer uppdrag vilket också underlättar en fortsatt expansion, konstaterar Lars Bjurén,
Enhetschef Malmö AcobiaFLUX AB.
AcobiaFLUX har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås och Larvik i Norge. Företaget har nu
ca 50 anställda och en total omsättning på ca 80 miljoner (2014) men med ambitioner att växa offensivt både vad det gäller anställda och omsättning fram till 2017. Expansionen i Malmöregionen är
verkligen ett steg i rätt riktning.
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AcobiaFLUX är en totalleverantör av Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Vi erbjuder
våra kunder långsiktiga lösningar som är anpassade för dagens uppgifter och morgondagens krav. Vi tar helhetsansvar i
vårt projektutförande – från förstudie till leverans. Vi har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Tranås och Larvik i Norge.
Läs mer på acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

