Assemblin välkomnar ett 100-tal nya anställda i Norge, efter förvärvet av tre systerbolag verksamma inom värme och sanitet.
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Assemblin expanderar norr om Oslo
genom förvärv
Assemblin i Norge har förvärvat tre välrenommerade systerbolag med
verksamhet inom värme och sanitet, med sammanlagt över 110 anställda och
en förväntad årsomsättning på 260 MSEK.
De tre företagen är Arve Hagen AS, Ramsøy AS och Gjøvik Varme och Sanitær
AS, med verksamhet i Brumunddal, Lillehammer och Gjøvik.
Expanderar norrut
Förvärvet genomfördes genom ett köp av samtliga aktier i Hagen Holding AS,
som nu byter namn till Assemblin Innlandet AS.
– Vi har en stark marknadsposition i Oslo och söder om Oslo, men har länge
velat expandera norrut. Detta förvärv går i linje med den strategin då vi nu
kan ta en ledande position norr om Oslo. Företagen har uppvisat goda
resultat och vi förväntar oss att detta kommer att fortsätta i framtiden, säger
Torkil Skancke Hansen, affärsområdeschef och vd Assemblin i Norge.
En bra matchning
Förvärvet kommer formellt att äga rum i november 2019, under förutsättning
att Konkurrensverket i Norge godkänner affären.
– Med en stark kassa i ryggen letar vi ständigt efter lönsamma, välskötta
bolag som passar oss strukturellt och kulturellt. Av allt att döma är detta en
riktigt bra matchning, och vi är därför mycket glada över att kunna hälsa våra
nya medarbetare och kunder välkomna till Assemblinfamiljen, säger Mats
Johansson, koncernchef och vd för Assemblin.
För mer information, kontakta:

Torkil Skancke Hansen, affärsområdeschef och vd för Assemblin AS, +47 97
57 75 54, torkil.hansen@assemblin.no
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin,
asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21

Om Assemblinkoncernen
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i
Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska
system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara
installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom
nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det
möjligt.
Vi har en omsättning på 8,9 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade
medarbetare på runt 100 orter i Norden.
Läs mer på assemblin.se.
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