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Danmarks største automationshus ser dagens lys
B.V. Electronic A/S overtog den 27. november 2013 Dansk Styringsteknik A/S og bliver dermed
Danmarks største automationshus, som fortsætter under navnet B.V. Electronic A/S.
Målet med at opkøbe en anden af automationsbranchens stærkeste aktører er at skabe
fremtidens automationsleverandør. Der bliver endnu flere teknologier, som alle skal mestres
på ekspertniveau for at kunne skabe størst mulig optimering for kunden.
Automationsleverandøren skal kunne matche resursebehovet i projekterne, uanset at dette
måske ændrer sig undervejs. Finansiel styrke, kvalitetsstyring og fremtidssikring bliver endnu
mere væsentlig fremadrettet. Vi tror kort sagt på, at det i vores branche bliver endnu
vigtigere at være en resursestærk leverandør. Dette er en af grundene til, at B.V. Electronic
nu har opkøbt en anden af automationsbranchens stærkeste aktører.
Markant markedsleder inden for automationsløsninger
B.V. Electronic har gennem de sidste 30 år været førende leverandør af MES, SRO og
automationsløsninger, specielt til fødevareindustrien og forsyningsbranchen. Virksomheden
er blandt andet kendt for SCADA softwaren, System 2000 og MES platformen, GOSystem.
Dansk Styringsteknik har siden 1996 ligeledes været en ledende leverandør af
automationsløsninger blandt andet til fremstillingsindustrien, fødevarebranchen samt
forsyningsbranchen.
- B.V. Electronic bliver vel nu den suverænt største leverandør på markedet med ca. 100 af
branchens dygtigste programmører, løsningsarkitekter og projektledere. Vi bliver det sikreste
valg af automationsleverandør – selv for de allerstørste automationsprojekter, udtaler Adm.
Direktør i B.V. Electronic, Kurt Godsk Andersen og fortsætter:
- Vi bliver nu i endnu højere grad i stand til at implementere vores løsninger på alle de gængse
MES/PLC/SCADA platforme. Opkøbet styrker vores egne softwareplatforme, og samtidig
kommer vi til at stå stærkt inden for Motion, Robot og Vision.

Unik på geografi og MES
Direktør i Dansk Styringsteknik, Jørgen Jensen, fortsætter som afdelingschef i B.V. Electronic
og glæder sig ligeledes over de nye muligheder.
- Vi lever af at optimere kundernes produktionsprocesser, og med softwareplatformene fra
BVE får vi nu endnu bedre mulighed for det. Specielt er jeg meget begejstret for de nye
muligheder inden for MES løsningerne fra B.V. Electronic. Jeg ser det også som en stor styrke,
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at vi med kontorer i Skive, Odense, Sønderborg, Stilling (ved Skanderborg), Osted (ved
Roskilde) og Vejle bliver landsdækkende, udtaler Jørgen Jensen.
Kapitalfonden Via Venture Partners, der udelukkende investerer for ATP midler, og er den
største aktionær i B.V. Electronic, glæder sig også over, at det er lykkedes at skabe så stærk
en enhed.
- Siden overtagelsen af B.V. Electronic i 2011 har det været vores vision at skabe Danmarks
største automationshus. Jeg glæder mig over, at vi nu har taget første skridt i den retning,
udtaler Bestyrelsesformand Peter Thorlund Haahr.

Der findes ikke en bedre ejer af Dansk Styringsteknik
Den tidligere ejer af Dansk Styringsteknik, Lars Hansen, er meget tilfreds med det nye
ejerforhold.
- Jeg ser det som meget vigtigt, at Dansk Styringsteknik bliver overtaget af en branchevinder.
Det gør, at udviklingen af virksomheden kan fortsætte, og at medarbejderne er sikret en god
arbejdsplads i et innovativt miljø.
For yderligere oplysninger:
Adm. Direktør
Kurt Godsk Andersen
Mob.: 6161 1053
kga@bve.dk
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