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Assemblin VS stärker ROT-kompetens i Stockholm genom tre förvärv  

Assemblin förvärvar Botkyrka VVS & Fastighetsservice AB, ELIN i Stockholm AB och SDC Stockholm 
Design & Construction AB, som tillsammans omsätter cirka 125 MSEK per år och har 42 anställda. 
Förvärven stärker Assemblin VS:s verksamhet i Stockholm med ROT-kompetens.  
 
De tre bolagen förvärvas från majoritetsägaren Bröderna Brolins Fastigheter AB och bedriver verksamheter 
specialiserade på ROT-arbeten, ofta i gemensamma installations- eller serviceuppdrag. De förvärvade 
verksamheterna har ingått i Comfortkedjan där de tidigare har blivit utsedda till ”Årets Service- och 
Entreprenadföretag”.  

- Vi är otroligt glada över dessa förvärv och över att kunna hälsa nya medarbetare och kunder välkomna 
till Assemblin. De är kvalitetsbolag med långa kundrelationer och gott rykte på marknaden, vilket 
stämmer överens med Assemblins profil. Vi värdesätter särskilt deras inriktning mot ROT-uppdrag som 
blir ett välkommet komplement till vår Stockholmsverksamhet, säger Andreas Aristiadis, vd och chef 
för affärsområde Assemblin VS.  

Verksamheterna är koncentrerade till Botkyrka, i södra Stockholmsområdet, men har kapacitet att växa.  

- Vi är stolta över verksamheterna i Botkyrka VVS & Fastighetsservice, ELIN i Stockholm AB och SDC 
Stockholm Design & Construction AB, men tror att företagen kan utvecklas bättre med en annan typ av 
ägare framöver. Under försäljningsprocessen har vi konstaterat att vi har en samsyn kring kvalitet, 
kultur och kundrelationer vilket varit avgörande för genomförandet av affären, kommenterar Stefan 
och Tommy Brolin hos Bröderna Brolins Fastigheter AB.  

För mer information, kontakta: 
Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 
20 12 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 20 
12 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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