
 

Transtema Group AB (publ) 

Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal  
www.transtema.com 

Transtema expanderar i Sverige 
 

Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) meddelar idag att bolaget förvärvar 100% av 
aktierna i Bäck Service & Underhåll AB (”Bäck”). 

 

Transtema expanderar i Sverige genom förvärvet av Bäck och förstärker erbjudandet inom kabel-TV 
nät, vilket är i linje med Transtemas strategi och bidrar till långsiktigt stabila serviceintäkter. 

Bäck är ett av Sveriges ledande bolag inom installation, service samt underhåll av kabel-TV nät i 
Sverige. Bolaget har huvudkontor i Kungsbacka och täcker idag storstadsområdena i Sverige. 
Omsättningen uppgår till ca 40 Mkr med 50 anställda och har en stabil lönsamhet. Bäck förväntas 
bidra positivt till Transtemas omsättningstillväxt och stärka rörelseresultatet från tillträdesdagen. 

Bäck kommer drivas vidare av tidigare huvudägare och VD Pierre Bäck tillsammans med befintlig 
ledningsgrupp. Bolagets ledning har varit verksamma sedan tidigt 90-tal och har således en 
omfattande branscherfarenhet. Transtema tillträder förvärvet den 3 oktober 2022. 

”Bäck står inför en kraftig tillväxt och Transtema, med sin storlek och rikstäckande organisation, 
möjliggör en vidare expansion av kabel-TV affären i Sverige”, säger Pierre Bäck, VD i Bäck Service & 
Underhåll AB. 

”Med förvärvet av Bäck så får Transtema tillgång inte bara till specialistkompetens utan breddar 
också kundbasen så att Transtema blir leverantör till alla större kabel-TV operatörer i Sverige. 
Kabel-TV näten genomgår tekniska uppgraderingar, har en långsiktigt stabil bas av abonnenter och 
är fortsatt mycket intressant för Transtema. Vi känner Pierre och hans team sedan många år och 
med deras energi, drivkraft och kompetens är vi övertygade om att vi snabbt kommer växa 
koncernens affärer inom kabel-TV. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nya kollegor i 
Bäck”, säger Henning Sveder, VD och koncernchef Transtema Group. 

 

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 3 
oktober 2022, kl. 14:45 CEST. 
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Om Transtema 

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, 
kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och 
produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i 
både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 
405). 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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