Frågor och svar
Kring sammanslagningen av Cactus Automation och
Radius Control Systems.
Två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag har gått samman.
Cactus Automation och Radius Control Systems har blivit Cactus UniView AB. Bolaget har
ett 40-tal anställda och satsar nu på att utveckla framtidens produkter och lösningar för
övervakning och styrning.
De två bolagen har dryga 100 kunder som driver samhällets infrastruktur inom VA, industri,
järnväg och energi. Genom sammanslagningen blir Cactus UniView AB störst i Sverige inom
VA-sektorn.

1.

Varför går Cactus och RCS samman ?
Det finns många anledningar. Båda bolagen har många nöjda kunder, lång historik
och stor branscherfarenhet. Bolagen har nära och långa relationer med sina kunder.
Genom sammanslagningen blir bolaget nästan dubbelt så stort och blir en ännu
starkare aktör på marknaden och kan därför säkra en fortsatt produktutveckling
och kundtrygghet.

2.

Vad är målet/visionen i det nya bolaget?
Det långsiktiga målet är att bli det självklara alternativet inom våra branscher. Vi blir
den största aktören i Sverige inom VA och en betydande aktör inom Fjärrvärme. Vi
får också resurser att utveckla nästa generations plattform och en ökad lokal
närvaro genom flera kontor.
De första sex månaderna kommer att fokuseras kring fusionsarbetet och att ta hand
om våra kunder. Parallellt kommer vi att sätta samman ett gediget utvecklingsteam
som tar fram nästa generations produkter och lösningar.

3.

Vilka mervärden får jag som kund?
En större aktör ger ökad trygghet. Större kundbas säkerställer resurser och
långsiktighet i produktutvecklingen.
Service och support kommer att bli bättre genom flera servicenivåer och ökad lokal
närvaro.
Se även fråga 2.
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4.

Vad kommer det nya bolaget att heta?
Cactus UniView AB

5.

Var ligger huvudkontoret och övriga kontor?
Det nya bolaget har fem kontor. Huvudkontoret ligger i Mölndal. De andra ligger i
Helsingborg, Jönköping, Stockholm och Haslev, Danmark

6.

Hur ser organisationsplanen ut för det nya bolaget?
VD för det nya bolaget är Fredrik Bergström. Härunder ligger två affärsområden,
ett för Process och ett för Järnväg. Lennart Palm är Vice VD och
Affärsområdeschef för Process. Jan Andreasson är Affärsområdeschef för Järnväg.
Sven-Olof Olsson är Försäljningschef och Göran Lundquist Utvecklingschef.

7.

Vilka äger det nya bolaget?
Majoritetsägare är förvaltningsaktiebolaget Segersta http://segersta.eu/ tillsammans
med Sören Gyll. Övriga ägare utgörs av styrelsen och några anställda.

8.

Kommer DCS-funktionen att finnas kvar i det nya gemensamma SCADA/DCSsystemet?
Ja, absolut. Konceptet kommer att förfinas.

9.

Radius kund (RCS)-kund: Vad händer med vårt system? Precis uppgraderat! Vi som
tänker uppgradera, vad gör vi?
Uni-View-systemet lever vidare med full support och kommer att säljas och
vidareutvecklas. På sikt kommer ett nytt systemkoncept att tas fram som är fullt
bakåtkompatibelt.
Naturligtvis skall Ni uppgradera nu och sedan kan ni uppgradera till det nya
systemet när nytt behov uppstår.

10. Cactus-kund: Vad händer med vårt system?
Liksom Uni-View kommer CSX att leva vidare med full support. Se vidare fråga 9.
11. Cactus-Järnväg kund: Vad händer med vårt system?
Cactus blir en ännu tryggare aktör med mer resurser på fler orter. Fler resurser gör
att vi kan ta större projekt, ha större utvecklingsresurser och fortsätta hålla utlovade
tidsplaner.
12. Vilka undercentraler kommunicerar Cactus mot?
Både Uni-View och Cactus CSX kan kommunicera med de flesta på marknaden
förekommande plc:er och understationer.
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13. Vi, som redan valt Cactus/Uni-View: vad gör vi, skall vi känna oss trygga i den nya
situationen?
Ja, ni kan känna er helt trygga. Båda systemen kommer att ha full support och leva
vidare. Alla rullande avtal gäller.
Både personal och kontor finns kvar.
Se även fråga 2.
14. Vad händer med vårt befintliga supportavtal?
Alla rullande avtal gäller fortsättningsvis.
15. Vem kommer vara vår kontaktperson i framtiden, vi har alltid pratat med person
YY, kan vi fortsätta med det?
Ja.
16. Kommer ”kompisen” Cactus/RCS finnas kvar även om ni blir dubbelt så stora?
Ja. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda snabb, kompetent och personlig
service.
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