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Enaco etablerar sig i Göteborg
– Växer genom förvärv av Enacab AB
Enaco fortsätter sin expansion och etablerar sig nu i Göteborg. Etableringen sker i samband
med förvärvet av it-teknikföretaget Enacab AB, som är specialiserat på leverans och
installation av datorhallar. Enacos strategi är att stärka positionen både på den svenska och
nordiska marknaden, och förvärvet av Enacab innebär att Enaco nu förstärker den lokala
närvaron i Göteborgsområdet.
– Det är viktigt för oss att bedriva verksamhet i våra kunders geografiska närhet, och förvärvet av
Enacab gör att vi etablerar oss i en strategiskt viktig region. Inom tre år ska vi vara ledande inom
design, leverans och service av datorhallar och teknikrum i Norden, och vi ser att tiden nu är inne för
en expansion i Västra Götalandsregionen, säger Tom Ekevall Larsen, vd på Enaco.
Enacab arbetar med projektering, byggnation, installation, service och övervakning av teknikmiljöer för
kunder som Göteborg Energi, GothNet AB, Tripnet och TDC. Förvärvet av Enacab innebär att Enaco
nu ytterligare utvidgar satsningen på energieffektiva helhetslösningar för datorhallar och andra
avancerade teknikrum på den svenska marknaden.
– Det känns mycket positivt med Enaco som ny ägare. Förvärvet innebär att vi får utökade resurser i
arbetet med att bygga driftsäkra miljöer för både människa och maskin. Enaco har stor kunskap och
erfarenhet av stora och avancerade helhetslösningar för teknikutrymmen, och vi ser fram emot att
vara en del i Enacos satsning inom detta område, säger Dick Ternander, vd på Enacab.
Enaco har sedan tidigare kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Dessutom har Enaco ett kontor
under uppstart i Oslo.
Enacab var före förvärvet en del av Bravida-koncernen.
– Enacab och dess verksamhet ingår inte i Bravidas kärnverksamhet. Vi tror att Enacab har större
möjlighet att utvecklas tillsammans med Enaco. Vi hoppas att få se Enaco och det nya Enacab som
kund i den framtidssatsning man nu gör i Göteborg, säger Bravidas divisionschef Staffan Påhlsson.
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Om Enaco
Enaco designar, producerar och servar teknikutrymmen. Enacos fyra affärsområden Consulting,
Construction, Services och Intech innefattar områden som rådgivning, projektering, produktion,
installation, service och drift inom data/tele, kraft, kyla och skydd. Huvudnäring är avancerade rum
som datorhallar, moderna kontor, butiker och kommunikationsrum. Enaco grundades 1977 och har i
dag 86 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. www.enaco.se

