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Citec ostaa insinööritoimisto TGB:n Siemensiltä
Citec Group Oy Ab on ostanut saksalaisen insinööritoimisto TGB:n Siemens AG:lta. TGB on yksi
johtavista teknisistä suunnittelutoimistoista rautatie‐ ja kiskokaluston sekä lentokoneiden sisätilojen
suunnittelussa.
TGB
tarjoaa
myös
standardointitukipalveluja
Saksan
rautatien
standardointikomitealle (”FSF”). Yritys toimii kolmella liiketoiminta‐alueella: standardointi,
lentokoneiden sisätilojen suunnittelu ja kiskokalusto. TGB:n pääkonttori sijaitsee Kasselissa, Saksassa
ja yritys työllistää 80 henkilöä. TGB on perustettu vuonna 1922 ja sen vuosittainen liikevaihto on noin
7 miljoonaa euroa.
Tällä hetkellä noin 40 henkilöä TGB:llä tekee teknistä suunnittelua Siemensin
kiskokalustoliiketoiminnalle.
TGB:n asiantuntijat suunnittelevat mm. veturien, raitiovaunujen,
joukkoliikenteen ja suurnopeusjunien mekaanisia komponentteja. Yritys on ISO 9001 sertifioitu.
”Olen iloinen tämän asian johdosta. Tämä sopimus vahvistaa huomattavasti Citecin toimintaa Saksassa.
TGB:n myötä saamme vahvaa kokemusta kiskoajoneuvojen suunnittelusta. Tämän myötä voimme
palvella paremmin myös muita asiakkaita Siemensin lisäksi. Voimme hyödyntää TGB:n asiantuntijoiden
osaamista myös muilla alueilla”, sanoo Martin Strand, Citec Oy Ab:n toimitusjohtaja.
”Citecin ja TGB:n liiketoiminnat sopivat hyvin yhteen. Halusimme löytää vastuullisen uuden omistajan
johtamaan ja suuntaamaan kapasiteettiamme. Olen varma siitä, että Citec jatkaa menestyksekkäästi
liiketoimintamme kehittämistä Kasselissa”, sanoo Dr. Jürgen Wilder, liiketoimintayksikkö High Speed and
Commuterin toimitusjohtaja, Siemens AG.
TGB vahvistaa Citecin toimintoja energia‐, prosessi‐ ja tuotannon liiketoiminta‐alueilla Saksassa. Dr. Dirk
Kämmerer jatkaa yrityksen toimitusjohtajana.
”Olemme tyytyväisiä, että saamme liittyä ison ja nopeasti kasvavan teknistä suunnittelua ja
tiedonhallintaa tarjoavan yrityksen kanssa. Tämä tarjoaa kehittymismahdollisuuksia vahvoilla
kasvualoilla kuten energiateollisuudessa, sekä vahvistaa Citecin asemaa Saksan teknisen suunnittelun
markkinoilla”, sanoo Dr. Dirk Kämmerer, TGB:n toimitusjohtaja.
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Citec Group Oy Ab
Citec tarjoaa monialasuunnittelua, informaationhallintaa ja konsultointipalveluja energia‐alalle ja muulle teknologiateollisuudelle. Työntekijöitä
on tällä hetkellä noin 1100, ja liikevaihto vuonna 2013 oli noin 70 miljoonaa euroa. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa, ja Citecillä on
toimistoja myös muualla Suomessa sekä Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä, Intiassa ja Singaporessa. www.citec.com
TGB
TGB, Technisches Gemeinschaftsbüro GmbH, on yksi johtavista teknisistä suunnittelutoimistoista kiskokaluston ja lentokoneiden sisätilojen
suunnittelun aloilla. Yritys toimii kolmella liiketoiminta‐alueella: standardointi, lentokoneiden sisätilojen suunnittelu ja kiskokalusto. TGB:n
pääkonttori sijaitsee Kasselissa, Saksassa. www.tgb‐kassel.de
Siemens
Siemensin rautatie‐ ja kiskoajoneuvojen osasto (Berliinissä, Saksassa) on kansainvälisesti johtavassa asemassa tarjoten rautatie‐ ja
kiskoajoneuvoja ja siihen liittyviä palveluja. Siemens tarjoaa erilaisia kulkuneuvoja rautatieajoneuvoista raitiovaunuihin, juniin, vetureihin ja
kevytkiskoajoneuvoihin. Siemens yhdistää osaamistaan lähi‐, kauko‐ ja logististen kulkuvälineiden alueilla tarjoten ympäristöystävällisiä,
tehokkaita ja luotettavia kiskoajoneuvoja, joita on jo käytössä yli 40 maassa. www.siemens.com/rail‐systems

