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Pressmeddelande 11-07-2018 

Rejlers Finland Oy har förvärvat företagen Antti Pitkänen Oy och 
Enease Oy. De båda förvärven stärker Rejlers kompetens inom 
både elnätsplanering och energimätningstjänster. 
 
“Vårt mål är att stärka vårt tjänsteutbud inom såväl elnät som mättjänster. Vi vill 
utnyttja den stora potentialen inom båda områdena”, säger Timo Holmberg, 
Rejlers Finlands affärsområdeschef för Energy och Infrastructure. 

Starkt tillskott till elnätsplaneringen 
Antti Pitkänen Oy är ett av Finlands mest kända företag inom elnätsteknik. Under 
40 års verksamhet har Antti Pitkänen projekterat över 5000 kilometer 
elledningar. Eftersom Rejlers redan är verksamma inom elnätsprojektering i 
Sverige och Norge är förvärvet i Finland en naturlig komplettering.  
 
“Nu har vi en fördel genom att ligga långt framme inom området, eftersom vi kan 
fungera som partner hela vägen från elnätsprojektering till projektövervakning. 
Dessutom är marknaderna gynnsamma för Rejlers Finland. Efterfrågan på den här 
tjänsten har ökat från våra kunder”, säger Niklas Löf, som är Service Manager för 
Rejlers Finlands elnätstjänster. 
 

Fortsatt tillväxt inom digitala energitjänster 
Enease Oy är specialiserade på energimarknaderna, med programvara och 
konsulttjänster för hantering av energimätningsdata, regleringar av obalanser och 
informationsutbyte. Företagets tjänster kompletterar Rejlers 
energimätningstjänster och IT-system och ger de rätta förutsättningarna för att 
hålla jämna steg med den ständiga utvecklingen av energimarknaden. 
 
“Våra kompetenser passar bra ihop, och nu kan vi ta fram ännu fler mångsidiga 
tjänster för våra kunder. Förvärvet ger oss nya kunder och är en fortsättning på 
vår starka utveckling inom digitala energitjänster”, säger Kalle Hammar, Business 
Director för energimätningstjänsterna hos Rejlers Finland 
 
De båda förvärven har sammanlagda intäkter på 620 000 euro. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Timo Holmberg, affärsområdeschef, Rejlers Finland Oy, tel. +358 44 094 44 61, e-post: timo.holmberg@rejlers.fi 
Lisa Rejler; tf. kommunikationschef, tel. 070-399 08 06, e-post: lisa.rejler@rejlers.se 
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