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Ernströmgruppen växer inom life science 
- Förvärvar Clean Utility Technology 
 
Pandemin har visat på behovet av bland annat vaccinproduktion i närheten av slutkonsumenterna. Överallt 
i den industrialiserade världen planeras det för nya vaccinfabriker. Clean Utility Technologys nyckelfärdiga 
och skräddarsydda renvattensystem gör denna uppbyggnad möjlig. Tillsammans med Ernströmgruppen får 
bolaget den kraft som krävs för att växa utanför Sverige. 
 
Clean Utility Technology sätter upp och servar skräddarsydda renvattensystem för främst 
läkemedelsfabriker och sjukhus. Systemen utgör en avgörande del i processen för tillverkning av 
läkemedel samt för att hålla verktyg inom vården kliniskt rena. Andra viktiga kundgrupper utgörs av 
livsmedelsproducenter och tillverkare av hygien- och skönhetsprodukter. 
 
”Under senare år har vi noterat en explosionsartad tillväxt i efterfrågan på våra system och tjänster. En 
av de viktigaste drivkrafterna är viljan hos enskilda länder att säkerställa tillgången på vaccin och andra 
läkemedel. Här har inslag av protektionism under coronapandemin spelat stor roll”, säger Jörgen 
Åkerman, VD och en av grundarna av Clean Utility Technology. 
 
Idag är bolaget fokuserat på den svenska marknaden, men har även viss verksamhet i övriga Norden. 
Tillsammans med Ernströmgruppen ser Clean Utility Technology stora möjligheter att framför allt växa 
ytterligare på den danska life science-marknaden som är mångdubbelt större än den svenska. 
 
”Med Ernströmgruppen stärker vi vår närvaro på en av Europas mest expansiva marknader. Därifrån är 
planerna att växa vidare genom att rekrytera egen personal. Vi får också muskler att ta oss an andra 
branscher där renvattensystem är viktiga. Det gäller exempelvis batteritillverkare”, säger Jörgen 
Åkerman. 
 
Ernströmgruppen har på senare tid genomfört ett antal förvärv och flyttat fram positionerna inom 
flera viktiga framtidsbranscher. Förvärvet av Clean Utility Technology förstärker bolagets erbjudande 
inom affärsområdet Flow Technology där Armatec ingår sedan tidigare. 
 
”Genom förvärvet kompletterar vi vårt erbjudande och vi täcker nu in växande framtidsområden såsom 
energieffektivisering, life science och klimatomställning. Det handlar i samtliga fall om verksamheter 
som kommer vara avgörande för att lösa flera av de utmaningar världen står inför. Att vara med där 
kommer att vara både spännande och ekonomiskt gynnsamt”, säger Fredrik Ståhl, affärsområdeschef 
för Flow Technology på Ernströmgruppen. 
 
Om Clean Utility Technology 
Clean Utility Technology bildades 2012 och är agent till det italienska företaget Stilmas som är marknadsledande inom olika 
renmedia såsom Purified Water (PW), Water for Injection (WFI) och Pure Stream (PS). Med Stilmas teknik och utrustning 
sätter Clean Utility Technology upp nyckelfärdiga totallösningar för renvatten samt service och eftermarknad. Bland kunderna 
återfinns life science-företag, sjukhus, livsmedelsföretag samt tillverkare av hygien- och skönhetsprodukter i Sverige samt 
övriga Norden. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och omsätter cirka 60 miljoner kronor. 
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 Om Ernströmgruppen 

Ernströmgruppen är en familjeägd industrikoncern som tillsammans med entreprenörer vill bygga bättre företag för framtida 
generationer. Ernströmgruppens affärsmodell, ”samlad entreprenörskraft”, bygger på fyra generationers nationella och 
internationella erfarenheter av att kombinera det bästa från småföretagandet; entreprenörsanda, engagemang, och effektiva 
beslutsvägar, med det bästa från storföretagandet, såsom finansiell stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. Bolagets 
verksamheter spänner över allt från marinsäkerhetsutrustning och teknikhandel, till leverans av komponenter och tjänster för 
energieffektivisering av industrier och fastigheter. Ernströmgruppen består idag av mer än 40 företag med en total omsättning 
runt 3 miljarder kronor och har över 1100 anställda i Norden och norra Europa.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Fredrik Ståhl 
Affärsområdeschef Flow Technology, Ernströmgruppen 
fredrik.stahl@ernstromgruppen.com 
031-89 02 10 
www.ernstromgruppen.com 
 
Jörgen Åkerman  
VD, Clean Utility Technology 
jorgen.akerman@cutnordic.se 
0725-09 42 41 
www.cutnordic.com 
 
 
 


