
 

 
Transtema vinner full framgång i 
skiljeförfarande  

 

Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) meddelar att skiljenämnd idag meddelat 
dom i tvist mot IP-Only Produktion AB samt ByNet AB (gemensamt ”IP-Only”) 
avseende dröjsmålsvite i fiberentreprenader.  

Skiljedomen fastställer att IP-Only inte har rätt till krävda dröjsmålsviten utan ska i 
stället till Transtema erlägga 7,6 Mkr jämte dröjsmålsränta. Vidare ska IP-Only ersätta 
Transtema för rättegångskostnader samt ersätta skiljenämnden för deras kostnader. 
IP-Onlys krav i tvisten uppgick till totalt 119 Mkr och Transtemas krav i tvisten uppgick 
till totalt 9 Mkr, vilket i princip innebär full framgång för Transtema i skiljeförfarandet. 

”Det positiva utfallet i domen är i linje med vår förväntan och stärker vår syn på det 
sammantagna och tidigare kommunicerade utfallet i våra tvister med IP-Only. I och med att 
denna tvist nu ligger bakom oss är den återstående osäkerheten väsentligt mindre. Man får 
inte glömma att dessa tvister har med gamla fiberkontrakt att göra, i detta fall från våren 
2017. I vår nuvarande affär har vi inte denna typ av risker och tvister.”, säger Magnus 
Johansson, Koncernchef Transtema. 

Tvister i fiberentreprenader  

Som Transtema tidigare informerat har tvisterna sin grund i entreprenadarbeten med en total 
projektvolym om ca 900 Mkr, vilka främst utfördes under åren 2017–2018. Transtema har ingått ett 
solidariskt borgensåtagande för dotterbolagens förpliktelser hänförliga till entreprenaderna. 

IP-Only har innehållit betalning av ett stort antal förfallna fakturor under åberopande av krav på 
bland annat förseningsviten, återställningskostnader, återbetalning av stilleståndskostnader och 
kvalitetsbrister. Transtema har å sin sida framställt krav mot IP-Only. Samtliga krav har av båda 
parter bestridits. Som kommunicerats tidigare uppgick parternas ursprungliga krav för IP-Onlys del 
till cirka 275 Mkr och för Transtemas del till cirka 153 Mkr. Efter skiljedomen som meddelats idag i 
Transtemas fördel återstår vid skiljeförfaranden, som kommer avgöras under hösten 2022 samt 
2023, att pröva IP-Onlys krav om ca 144 Mkr och del av Transtemas motkrav om ca 47 Mkr. 
Transtema har härutöver framställda krav som inte ingår i skiljeförfarandena. 

Transtemas juridiska ombud i tvisterna bedömer att de återstående tvisternas sammantagna 
utgång kan medföra risk för viss betalningsskyldighet för Transtema. Transtema intar fortsatt en 
försiktig hållning vilket innebär en oförändrad riskbedömning jämfört med vad som tidigare 
kommunicerats.  
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För mer information kontakta:  

Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00  

Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00 

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl 16:30 CET.  

Om Transtema 

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, 
kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller också nätverksutrustning, tjänster och 
produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.  

Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2020 var 1 405 Mkr (1 497). Antal anställda i 
koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker 
TRANS.  
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