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Assemblin förvärvar det finska elentreprenadbolaget Eltex Sähkö ja 
Automaatio Oy 
 
Assemblin i Finland har förvärvat samtliga aktier i Eltex Sähkö ja Automaatio Oy (”Eltex”) med 25 
medarbetare och en årsomsättning på cirka 2 MEUR. Förvärvet stärker Assemblins el- och 
automationsexpertis i Finland ytterligare. 
 
Eltex, som grundades 2005, är ett företag specialiserat på el-arbeten i automationsprojekt, så kallad ”el-i-styr”, 
med kontor i Helsingfors. Bolaget började som en vanlig elfirma men har nu skiftat fokus till att nästan 
uteslutande jobba med automationsprojekt. Eltex arbetar för Finlands ledande systemleverantörer och har 
varit involverad i ett flertal stora byggprojekt i Finland.  
 
Eltex utför även underhåll och installation av gasövervakningsutrustning, elinstallationer och tillverkar 
högkvalitativa automations- och styrcentraler. Bolagets huvudkunder utgörs av aktörer inom bygg- och 
installationsbranschen. 
 
– Eltex är ett mycket professionellt och välrenommerat bolag med en verksamhet som kompletterar vår. Med 
detta förvärv stärker vi vår automations- och elkompetens, vilket breddar vårt erbjudande och innebär att vi 
kan erbjuda våra befintliga kunder en ännu bättre service, säger Jukka Jäppinen, operativ chef på Assemblin 
Oy.  

 
Utmärkande för Eltex är ett starkt kund- och medarbetarfokus.   
 
– Vi eftersträvar att alltid leverera hög kvalitet. Vi är stolta över den verksamhet vi har byggt upp, men tror att 
vi med Assemblin som ägare kan utvecklas ytterligare och erbjuda våra medarbetare mer utveckling och 
karriärmöjligheter, säger Ville Leikas, vd för Eltex Sähkö ja Automaatio Oy. 

 
 
För mer information, kontakta: 
Mats Johansson, koncernchef och tf affärsområdeschef Assemblin Finland, mats.e.johansson@assemblin.se, 
+46 10 475 39 60 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
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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 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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