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Transtema tecknar avtal med Digimitt 
 

Transtema Fiberdata AB, ett dotterbolag till Transtema Group AB (publ) har vunnit ett 
ramavtal med samverkansföreningen Digimitt avseende inköp av Switchar och CPE:er. 
Parterna har tecknat ett avtal som träder i kraft med omedelbar verkan. Avtalets löptid är 2 år med 
möjlighet till förlängning 1+1 år. Transtema Fiberdata är en av Sveriges ledande leverantörer av 
produkter inom nätinfrastruktur och nätdesign. Digimitt är en samverkansförening som täcker 8 
kommuner (Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Sundsvall, Ånge, Timrå, Ragunda och Härnösand) i 
Västernorrland och Jämtland.  

Kommunerna inom samverkansföreningen Digimitt kommer under avtalstiden att inhandla 
Switchar och CPE:er av Transtema Fiberdata till ett uppskattat ordervärde om ca 25 Mkr.  

"Vi är glada över att Digimitt har valt oss som leverantör. Merparten av kommunerna är nya kunder 
för oss och min förhoppning är att dessa avtal öppnar dörren för flera nya samarbeten med 
Transtema Fiberdata och övriga bolag i Transtemakoncernen.”, säger Gabriel Edelbrock VD för 
Transtema Fiberdata. 

 

För mer information kontakta:  

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00 

Magnus Johansson, Styrelseordförande, 031-746 83 00  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 
juni 2022 kl. 08:30 CET. 

 
Om Transtema 
Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, 
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 2021 var 1 609 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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Om Digimitt 

Föreningen verkar aktivt för att tillsammans med medlemmarna arbeta för att de investeringar som 
görs i kommunikation, kommunikationsnät, infrastruktur och digitalisering används av ägare i 
regionen och av medlemmarna i föreningen. Att de görs på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbart sätt. Föreningen ska också arbeta för att investeringarna används för att tillgodose de 
behov som man har i regionerna, andra sammanslutningar samt att näringslivet utnyttjar 
investeringen så att södra och mellersta Norrland blir bättre att leva och verka i. 
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