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Cactus UniView blir Cactus Utilities och får ny vd.
Cactus UniView byter namn till Cactus Utilities. I samband med namnbytet tillträder också en ny
vd: Elisabet Svensson. Nuvarande vd:n Fredrik Bergström tar plats i styrelsen för Cactus Utilities.
Fredrik fortsätter samtidigt att arbeta operativt i bolaget med strategi- och utvecklingsfrågor inom
affärsområde järnväg.

Väl meriterad vd
Elisabet Svensson kommer närmast från konsultbolaget Consat, där hon varit teknikområdeschef
inom IT och Mobilitet. Elisabet har lång och bevisad förmåga av att leda människor, skapa nöjda
kunder och att driva mjukvaruutvecklingsbolag.
–

Med Elisabet som vd känner Segersta att Cactus DNA bibehålls, samtidigt som vi får in ny energi
och kompetens som på sikt även ska ta oss på export, säger Lovisa Öhnell, Styrelseordförande.

–

Verksamheten, bolagets starka historia och medarbetarna lockade mig att ta över efter Fredrik.
Bolaget har växt med nöjda kunder i verksamheter för hållbar utveckling, vilket gör arbetet extra
meningsfullt. Befintliga kunder är företagets livsnerv och jag kommer att boka in många
kundbesök när jag tillträder. Därutöver är min uppgift att stärka Cactus ytterligare med geografisk
expansion och organisk tillväxt, säger Elisabet Svensson.

UniView blir Utilities
Det nya namnet Utilities beskriver Cactus väl: samhällsnyttig verksamhet. Driftsystem som bidrar till
säkert vatten, en modern järnväg och en hållbar energiförsörjning.
Varumärket Cactus härrör från tidigt 80-tal. 2010 lade vi till namnet UniView för att markera
fusionen med Radius Control System AB. Nu går vi in i en ny fas med fortsatt tillväxt och ett
gemensamt egenproducerat driftsystem som gör det lämpligt att uppgradera vårt namn.

Om Cactus
I Sverige är Cactus marknadsledare inom samhällsviktig infrastruktur: hälften av alla svenskar får sitt
vatten behandlat av en anläggning från Cactus. Inom järnväg erbjuder Cactus ett egenutvecklat
trafikledningssystem som används för bland annat Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik och
Lokaltog.
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