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omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
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Pressmeddelande 06-11-2018 

Rejlers Finland har förvärvat ingenjörsföretaget Jimexo Tech Oy. Förvärvet 
stärker Rejlers verksamhet i Mellersta Finland med 56 medarbetare.  

Jimexo Tech grundades 2010 och erbjuder tekniska ingenjörstjänster för kemi-, skogs- 
och teknikindustrin. Förra året omsatte företaget 3,3 miljoner euro. Jimexo fortsätter sin 
verksamhet i Tammerfors som dotterbolag till Rejlers Finland. 
 
- Vi vill erbjuda våra kunder mer heltäckande tjänster, parallellt med vårt traditionella 
serviceerbjudande. När Rejlers kontaktade oss såg vi möjligheten att utveckla vår 
verksamhet tillsammans, säger Jimexos vd Timo Heinisuo. 

 
Förvärvet stärker Rejlers kapacitet för produktionsanläggningskunder och 
utrustningstillverkare. Med nytillskottet växer Rejlers industridivision till 320 ingenjörer 
i Finland. Bolaget konsolideras från och med den 1 november 2018. 
 
- Jimexos tjänsteutbud och arbetsmetoder passar väl ihop med Rejlers organisation. 
Samarbetet med Jimexo innebär att vi kan tillgodose våra kunders behov inom 
nyckelfärdiga lösningar och EPCM-tjänster på ett helt nytt sätt. Jimexo stärker vår 
kapacitet inom såväl industriell teknik och säkerhet som inom el-, instrument- och 
styrtjänster, säger Rejlers Finlands vd Seppo Sorri. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se 
Seppo Sorri, vd Rejlers Finland Oy, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
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