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Celab Communications AB expanderar till Danmark 
Celab Communications AB, en av de mest respekterade aktörerna inom 
verksamhetskritisk kommunikation i Sverige tillkännager att de, i nära samarbete 
med den ledande tillverkaren, Motorola Solutions (NYSE: MSI), expanderar sin 
verksamhet till Danmark.  
Sedan 1978 har Celab Communications AB stärkt sin position som en ledande leverantör av verksamhetsanpassade 
kommunikationsradiolösningar till organisationer där kommunikationen är direkt avgörande. Långvarig framgång i 
Sverige har lagt grunden för ett nära samarbete med Motorola Solutions som sedan september även kommer att 
omfatta Danmark inklusive Grönland och Färöarna. 

”Den danska marknaden erbjuder en utmärkt möjlighet för oss att dra nytta av vår kunskap om så väl kundernas 

processer som vår erfarenhet av avancerade tekniska lösningar inom blåljusmyndigheter, transport och logistik, 

energisektorn och ATEX-industrier”, säger danskfödda Morten Parning, regionansvarig på Celab Stockholm, som 
kommer leda etableringen i Danmark. 

Celab’s huvudkontor i Kungälv kommer förbli kompetenscenter men förväntningen är att det nyupprättade 
försäljningskontoret i Danmark snart kommer kompletteras med teknisk kompetens genom strategisk rekrytering och 
eventuella förvärv. Från kontoret i Köpenhamn kommer också nyanställda Lars Nordstrand att bearbeta marknaden 
med sin omfattande säljerfarenhet från kommunikationsradiobranschen i Danmark. 

”Celab har alltid haft en uttalad strategi att växa genomtänkt och kontrollerat. Vårt mål är att anpassa och applicera 

det som gjort oss framgångsrika här i Sverige för att så småningom uppnå motsvarande respekterade position i 

Danmark. För våra världsledande lösningar utgör den danska marknaden en utmärkt långsiktig möjlighet”, säger 
Mats Sernvik, VD på Celab Communications AB. 

”Celab har redan en gedigen meritlista som leverantör av våra lösningar till slutanvändarna och den här expansionen 

representerar en viktig möjlighet för Danska organisationer som kräver de allra bästa lösningarna för 

verksamhetskritisk kommunikation. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla vårt starka samarbete med Celab, våra 

kunder i Danmark och i den Nordiska regionen.” säger Michael Kaae, VP Sales & Service, Nordic and Baltic 
countries, Motorola Solutions. 

http://www.motorolasolutions.com/en_xu.html

