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Modern Ekonomi öppnar nytt kontor i Västerås 
 

Fullservicebyrån Modern Ekonomi fortsätter expandera helt enligt plan. Nyligen invigdes ett nytt 
redovisningskontor i centrala Västerås. I Örnsköldsvik dubblerades verksamheten kring årsskiftet 
efter uppköp av UP Redovisning och i Göteborg vittnar Modern Finans med fokus på affärsområdet 
finansieringstjänster om en positiv utveckling. 
 
Modern Ekonomi är rikstäckande och har idag drygt 130 medarbetare fördelade 13 kontor runt om i 
Sverige. Två av kontoren drivs i franchiseavtal. VD Frans Blom intygar den stabila tillväxten. 
- Strategin att bli det största fristående företaget för ekonomitjänster i Sverige är i högsta grad 

aktuell. Vi expanderar helt enligt plan och räknar med att inom två år ha drygt 300 medarbetare 
på totalt ett trettiotal platser. 

 
Det senaste tillskottet är kontoret i Västerås, som samtidigt är en filial till kontoret i Hallstahammar. 
Birgitta Embretsson är kontorschef:  
- Vi har äntligen etablerat oss i centrala Västerås, då vi ser ett ökat behov av redovisningstjänster. 

Våra kunder uppskattar den lokala närvaron, vi blir mer synliga och nu ser vi fram emot en 
gynnsam tillväxt. 

 
Modern Ekonomi i Örnsköldsvik, som drivs i franchiseavtal har nyligen förvärvat det välkända UP 
Redovisning. Marie Nilsson är kontorschef på kontoret i Örnsköldsvik:  
- UP Redovisning har ett gott renommé, personalen har lång erfarenhet och kundbasen består av 

alla typer av företag. I ett slag har vi dessutom blivit dubbelt så många. 
 
I höstas förvärvade Modern Ekonomi redovisningsdelen hos företaget Breda Affärsutveckling i 
Bredaryd. Ännu ett lyckat samarbete som inneburit stora fördelar för både parter. 
 
Slutligen tar vi en titt på Modern Finans, det bolag som för ett år sedan blev resultatet när Modern 
Ekonomi förvärvade Göteborgsbaserade Avista Kredit och Företagsservice. Då utökades det tidigare 
utbudet även med finansieringstjänster. Anders Edvardsson, vice VD på Modern Finans, ser positivt 
på läget: 
- Verksamheten har utvecklats betydligt bättre än väntat, det är tydligt att det finns en efterfrågan 

på kompletterande tjänster inom branschen. 
 
För mer information, v.v. kontakta: 
Frans Blom     Carina Falk Olofsson  
VD, Modern Ekonomi   Marknadschef, Modern Ekonomi 
Tel +46 (0) 220 239 07; Mobil +46 (0) 707 45 42 02  Tel +46 (0) 702 00 13 95  
Mail: frans.blom@modernekonomi.se  Mail: carina.falkolofsson@modernekonomi.se 
    
Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl a tillgång till en 
gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp.  Koncernen startade år 
2006 och finns med drygt 130 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. 
www.modernekonomi.se 
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Birgitta Embretsson, kontorschef Modern Ekonomi Västerås 


