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Ensto har förvärvat en majoritetsandel i
Protrol AB
Ensto expanderar i ny smart teknik.
Det finska familjeägda teknikföretaget Ensto har förvärvat 70 % av andelarna i det svenska privatägda
Protrol AB (Protrol), som är specialister på elkraft- och automationsteknik. 30 % av företagets andelar ägs
fortfarande av dess nyckelpersonal. Avtalet tecknades den 15 december 2021. Förvärvet ligger helt i linje
med Enstos tillväxtstrategi och är ett betydande steg i förverkligandet av Enstos vision om att bli en ledande
leverantör till elnätsbolag inom eldistribution (DSO:er). Köpet stärker Enstos position både som leverantör
av samt expert på innovativ teknik för elnät.
Protrol har sju anställda i Mölndal, nära Göteborg i Sverige, och har en omsättning på fyra miljoner euro.
Protrols experter har många års erfarenhet av teknik för feldetektering och -bortkoppling i elnät. Protrols
fokusområden omfattar skydds- och styrsystem för transformator- och nätstationer.
”Vi är extremt glada över att vårt företag får tillgång till Protrols toppmoderna teknik och expertis.
Tillsammans med deras personal stärker vi vår specialistkompetens och utvidgar vår nuvarande
produktportfölj med ny smart teknik så att vi på ett ännu bättre sätt kan tjäna våra DSO-kunder. Protrols
produkter har en mycket stark ställning på marknaden, i synnerhet i Sverige, och vi tror att det finns
efterfrågan på dessa smarta lösningar på Enstos marknader och i Enstos försäljningskanaler”, säger Hannu
Keinänen, VD och koncernchef för Ensto-koncernen.
Distributionen och förbrukningen av el har förändrats radikalt, och den snabba tekniska utvecklingen medför
nya typer av utmaningar. Elförbrukningen väntas fördubblas under de kommande åren i takt med att fossila
bränslen ersätts med utsläppsfri el. Världen behöver mer hållbara och tillförlitliga lösningar inom
eldistribution. Denna förändring kommer därför att öka efterfrågan på produkter som t.ex. Protrols samt
skapa tillväxtmöjligheter i framtiden.
”Jag är väldigt stolt över vad vi hittills har åstadkommit vid Protrol. Jag anser att denna affär med Ensto
öppnar upp stora möjligheter att ta ett nytt tillväxtsteg och säkerställa våra framtida framgångar.
Marknaderna för feldetektering och automatisering av eldistributionen är stora och växer”, säger Torbjörn
Karlsson, VD för och ägare av Protrol AB.
Protrol kommer att fortsätta bedriva verksamhet under namnet Ensto Protrol AB, och Torbjörn Karlsson
fortsätter som VD. Parterna kommer inte att offentliggöra detaljerna i denna transaktion.
Hannu Keinänen
VD och koncernchef, Ensto-koncernen
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I mer än 60 år har det tillväxtorienterade och internationella familjeföretaget Ensto ägnat sig åt el med en
långsiktig och människocentrerad inriktning. Vi erbjuder smarta och tillförlitliga ellösningar och expertis för
elnätsbolag inom eldistribution och hjälper dem att lyckas och skapa en mer hållbar morgondag.
För närvarande har Ensto sammanlagt 850 medarbetare i 17 länder i Europa och Asien. Vi har ett
gemensamt mål: att göra livet bättre med el. Hållbart.
www.ensto.com
Protrol i korthet
Protrol AB tillhandahåller produkter och tjänster för automatisering av eldistributionssystem. Protrol
grundades 2002. Huvudkontoret ligger i Mölndal, Sverige. Produktportföljen är uppbyggd kring en
patenterad teknik för jordfelsdetektering. Produkternas främsta tillämpning är detektering och bortkoppling
av felström i nät- eller kopplingsstationer. .
www.protrol.se

