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Aros Technology Partner förvärvar Tritech
Technology tillsammans med Tritechs ledning
Aros Technology Partner (ATP) har tillsammans med Tritechs ledning förvärvat Tritech
Technology AB från fonder förvaltade av riskkapitalbolaget CapMan. Tritech är ett av de
ledande tekniska konsultföretagen inom inbyggda system i Mälardalen med kontor i
Stockholm och Linköping. Tritech har drygt 100 medarbetare. ATP är sedan tidigare
moderbolag till Deva Mecaneyes, som är ett västeråsbaserat teknikkonsultföretag inom
mekanisk konstruktion, el & automation samt produktionsutveckling med ca 35 medarbetare i
Västerås och Eskilstuna.
”Inbyggda system, speciellt inom maskin till maskinområdet, är ett mycket intressant område
med stor tillväxtpotential inom de närmaste åren. Tritech har verkat inom detta område i
många år, och har stor kompetens och flera goda referenser som kan tas vidare till nya
kunder och nya industrisegment. Jag ser också stora möjligheter till samverkan mellan Tritech
och Deva Mecaneyes som kommer att kunna ge båda bolagen goda möjligheter att växa
snabbare”, säger Stelio Demark, styrelseordförande i Tritech och Deva Mecaneyes.
”Vi i ledningen för Tritech ser med stor glädje att Tritech nu får en långsiktig huvudägare med
intresse i att utveckla vår kärnaffär och våra erbjudanden samt att vi dessutom själva är med
som delägare”, menar ledningen för Tritech.

För mer information vänligen kontakta
Stelio Demark, styrelseordförande Tritech Technology AB, +46 706060104
Hans-Erik Wikman, VD Tritech Technology AB, +46 73352222

Om Tritech Technology AB
Tritech är en ledande leverantörer av lösningar samt tekniska experttjänster för inbyggda
system och maskin-till-maskin kommunikation (M2M) med primärt fokus på trådlös
kommunikation. Vi erbjuder våra kunder ett helhetsansvar där vi hanterar både utveckling,
produktion och förvaltning. Vår lyhördhet och förmåga att snabbt sätta oss in i våra kunders
affärsmässiga och tekniska behov ger oss långvariga, nära samarbeten med målet att alltid
leverera konkret affärsnytta. We turn technology into business. Tritech har drygt 100
anställda på sina kontor i Stockholm och Linköping.
Om Aros Technology Partner AB
Aros Technology Partner AB (ATP) är ett investmentbolag med huvudsäte i Västerås för
långsiktiga investeringar i svenska teknikföretag med stor tillväxtpotential. Huvudägare till
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ATP är Deva Group AB och Amymone AB.
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