
 

 
Halden, 13 juli 2020 

PRESSEMELDING               

Eagle Technology årets vinner av anerkjent europeisk næringslivspris  

Eagle Technology AS, et datterselskap i Eagle Gruppen, gikk av med seieren da Capital Finance 
International (CFI), et av verdens største mediehus innen finans og næringsvirksomhet, i dag 
annonserte årets vinner av prisen innenfor kategorien «Sustainability Awards Europe 2020». 

Eagle Technology ble stiftet i 2015 og har de siste par årene bygd opp en internasjonal virksomhet 
med fokus på miljø og energi som verdidrivere. CFI.co sin jury har i sin begrunnelse for tildelingen av 
prisen lagt vekt på bedriftens evne og vilje til å tenke nytt i forhold til å utvikle bærekraftige 
løsninger, bygge kompetanse og fokusere på internasjonal samhandling. Eagle Gruppen fremmer en 
bedriftskultur som oppfordrer ansatte til å være nysgjerrige og tenke nytt. Forretningsmodellen som 
bygger på salg og prosjektledelse fra hovedkontoret i Norge og ingeniørtjenester og produksjon i 
Bosnia er unik, fremhever juryen som står bak tildelingen.  

Vi er stolte over at vi i det hele tatt ble nominert til en slik pris, at vi så går bort og vinner i en av de 
mest attraktive kategoriene er mer enn vi kunne drømme om, sier CEO i Eagle Technology, Roy 
Moberg. Prisen er en anerkjennelse på at det vi har gjort de siste årene har vært riktig og at vi er godt 
posisjonert innenfor våre satsingsområder til å utvikle bærekraftig industri og forretningsmodeller.   
 
Vi har de siste årene brukt mye ressurser på oppkjøp av selskaper og utviklet teknologi og ansatte til 
å realisere strategien vår. Det er mye hardt arbeid som ligger bak og Moberg presiserer at det er 
mange dyktige kollegaer i Eagle som har gjort dette mulig. Å vinne en internasjonal velrenommert 
pris i konkurranse med Europeiske selskaper gir fremtidstro på at vi kan få til store ting sammen. 
Dette er bare begynnelsen, sier Moberg. 

Vårt fokus er å levere teknologi og utstyr innenfor prosess- og bioteknologi til både offshore, marine 
og landbaserte anlegg, sier salgsdirektør i selskapet, Johnny Slåttland. Vi leverer ingeniørtjenester og 
fabrikasjon på både egenutviklede produkter og på kunders spesifikasjon til en rekke norske og 
utenlandske kunder. Dette er krevende kunder som legger vekt på presisjon og kvalitet, sier Slåttland 
som fremhever samspillet mellom hovedkontoret i Norge og fabrikken i Bosnia som spesielt 
interessant. Dette er en reise i både språk, kultur og forretningsforståelse, det er morsomt å se at vi 
på kort tid har oppnådd gode resultater som blir lagt merke til. Forretningsmodellen gir oss i sum et 
konkurransefortrinn også på pris. På tross av Covid-19 har vi vunnet mange fine kontrakter i det siste 
og potensialet er stort, forteller Slåttland. 

 
For nærmere informasjon:  
Roy Moberg,                                                                                                                         
CEO, Eagle Technology AS                                                                                                                                     
+47 90649339                                                                                                                                               
roy@eagle.no 
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Om Capital Finance International, CFI.co: 
CFI.co (Capital Finance International), a global print journal and online resource reporting on 
business, economics and finance. Headquartered in London, the world’s most multicultural city, 
CFI.co brings you coverage and analysis of the drivers behind change. Combining the views of leading 
multilateral and national organisations with thought leadership from some of the world’s top minds, 
our dedicated editorial team ensure that readers better understand the forces influencing and 
reshaping the global economy. 

CFI.co Awards  
Each year, CFI.co seeks out individuals and organisations that contribute significantly to the 
convergence of economies and truly add value for all stakeholders. Reporting from frontlines of 
economic convergence, CFI.co realises that best practice is to be found throughout the world and the 
Awards Programme aims to identify and reward excellence wherever it is found in the hope to 
inspire others to further improve their own performance. 

Eagle Technology AS: Sustainability Awards 2020 - Best Sustainable Technology Value Creation - Europe 2020 
https://cfi.co/awards/ 

 

Om Eagle AS  
Eagle AS er et privat investeringsselskap med hovedfokus på teknologisk utvikling, ingeniørtjenester 
og salg av systemløsninger innen miljø og energi. Selskapet har ekspandert gjennom oppkjøp og 
organisk vekst, nasjonalt og internasjonalt. Eagle AS er egenkapitalfinansiert og utøver et aktivt og 
langsiktig eierskap innenfor sine satsingsområder. 
 
Eagle konsernet omsetter årlig for ca. 500 millioner norske kroner. Morselskapet har datterselskaper, 
avdelinger og kontorer lokalisert i de viktigste markedene i verden og har totalt 190 ansatte. 
Konsernet har forretningsadresse i Oslo og ledes av Pål Myklebust som også er selskapets største 
aksjonær.  

Om Eagle Technology AS  
Hovedkontoret for Eagle Technology er lokalisert i Halden hvor ledelse, administrasjon, salg og 
prosjektkonsolidering mot det norske markedet sitter. Selskapet har et eget forsknings- og 
designmiljø i Stavanger, mens ingeniørtjenester og produksjon leveres i all hovedsak fra selskapets 
nye og moderne fabrikk i Zepce i Bosnia. Selskapet utfører også tjenester og fabrikasjon for 
søsterselskapene Rena Quality Group (RQG), Therma og Ernex. Eagle Technology består av tre 
selskaper, Eagle Technology Norge, Eagle Technology Bosnia og Due Miljø AS og har ca 50 ansatte.. 
Selskapet ledes av Roy Moberg, som også er aksjonær i Eagle AS og Eagle Technology AS. 

Les mer om Eagle 
Gruppen: 
www.eagle.no  
www.eagletechnology.no  
www.duemiljoe.no 
www.rqg.no 
www.therma.no 
www.ernex.no 

 
 
 

 

  

 

https://cfi.co/awards/
http://www.eagle.no/
http://www.eagletechnology.no/
http://www.duemiljoe.no/
http://www.rqg.no/
http://www.therma.no/
http://www.ernex.no/

