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Citec vahvistaa asemaansa öljy‐ ja kaasuteollisuudessa ostamalla M7
Offshoren
Citec vahvistaa osaamistaan ja tarjontaansa öljy‐ ja kaasuteollisuudessa ostamalla Norjalaisen M7
Offshore AS –yhtiön.
M7 tarjoaa suunnittelu‐ ja projektinjohdon palveluita öljy‐ ja kaasuteollisuudelle, mukaan lukien
nesteytetty maakaasu (LNG). Yhtiö keskittyy prosessilaitoksien, offshore‐moduuleiden sekä kelluvien
tuotanto‐, varastointi ja purkamisaluksien (FPSO) järjestelmien ja ratkaisujen suunnitteluun. M7:lla on
kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta ja se tarjoaa teknisiä suunnittelupalveluita koko projektin
arvoketjulle, sisältäen toteutettavuustutkimukset, FEED‐tutkimukset, teknisen suunnittelun ja
detaljisuunnittelun sekä valmistuksen hallinnoimisen ja koordinoinnin. Yrityksellä on vakaa asiakaskunta
öljyteollisuudessa ja asiakkaita ovat öljy‐yhtiöt, laivan omistajat, urakoitsijat sekä laitetoimittajat.
M7:n pääkonttori sijaitsee Askerissa, lähellä Osloa, Norjassa ja yrityksellä on myös toimisto
Singaporessa. Yritys työllistää tällä hetkellä 31 ammattilaista ja vuonna 2012 sen liikevaihto oli 43
miljoonaa Norjan kruunua.
"Yritysoston myötä Citecin osaaminen ja palveluiden tarjonta vahvistuu asiakkaillemme öljy‐ ja
kaasuteollisuudessa. Oil & Gas ‐ ja LNG ‐ ovat tärkeitä painopistealueita Citecin kasvustrategiassa.
Näemme suuria mahdollisuuksia globaaleilla öljy‐ ja kaasumarkkinoilla, ja tämän hankinnan kautta
saamme toimistot Norjaan ja Singaporeen, jotka molemmat ovat tärkeitä maita alalla. Uusien
toimistojen avulla pystymme entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme", sanoo Martin Strand,
Citecin toimitusjohtaja.
"Olemme löytäneet ihanteellisen kumppanin, jonka kanssa pystymme kehittämään M7:n liiketoimintaa
seuraavalle tasolle. YhdessäCitecin muun öljy‐ ja kaasuliiketoiminnan sekä Intian resurssien avulla meillä
on paremmat valmiudet palvella sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme", kommentoi Nils‐Erik
Hannisdal, M7:n toimitusjohtaja.
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Citec Oy Ab
Citec tarjoaa monialasuunnittelua, informaationhallintaa ja konsultointipalveluja energia‐alalle ja muulle teknologiateollisuudelle. Työntekijöitä
on tällä hetkellä noin 1100, ja liikevaihto vuonna 2012 oli noin 66 miljoonaa euroa. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa, ja Citecillä on
toimistoja myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa, Briteissä, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä ja Intiassa. www.citec.com
M7 Offshore AS
M7 ("M seven") tarjoaa teknistä suunnittelua ja projektinjohtoa öljy‐ ja kaasuteollisuudelle, mukaan lukien LNG. Yrityksen ydinosaamista ovat
prosessilaitokset (topsides), moduulit sekä kelluvat tuotanto‐ ja varastointiratkaisut offshore‐teollisuudelle. Yrityksen pääkonttori on Askerissa,
Norjassa ja toinen konttori on Singaporessa. Yrityksen henkilöstömäärä on 31 ja liikevaihto oli vuonna 2012 43 miljoonaa Norjan kruunua.
www.m7offshore.com

