
 

 

Instalco har ingått avtal om förvärv av RIKELEKTRO och stärker därmed erbjudandet i 

Sverige, Norge och Finland. 

 

RIKELEKTRO bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland, med kontor i Umeå och norska 

Halden. Med 35 anställda levererar bolaget tekniska installationer som el, tele och data med 

specialisering mot detaljhandel. Bland kunderna finns Åhlens, XXL, Gina Tricot och Kicks. För 

verksamhetsområdet 2017 uppgick omsättningen till cirka 60 miljoner kronor. 

 

-Med RIKELEKTRO fortsätter vi expandera i Sverige, Norge och Finland. RIKELEKTRO har uppvisat 

stabil och god lönsamhet under många år, och präglas av ett moget ledarskap som passar väl in i 

Instalco, säger Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingschef i Instalco. 

 

RIKELEKTRO Holding AB består av dotterbolagen RIKELEKTRO AB och RIKELEKTRO AS vilka båda 

ingår i förvärvet. RIKELEKTRO bildades 2005 av Richard Masiello och Kim Eriksen, som kommer 

fortsätta i sina VD-roller för respektive bolag. 

 

-Vi är ett expansivt företag med en stark framtidsvision. Som en del av Instalco för vi nya 

möjligheter att fortsätta växa, samtidigt som vi kommer in i koncernen med en ny typ av kunder 

som de andra Instalcobolagen också kan ha nytta av, säger Richard och Kim. 

 

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i RIKELEKTRO AB och RIKELEKTRO AS med tillträde idag 

den 27 februari 2018. 

 

För ytterligare information: 

Robin Boheman, förvärvs- och affärsutvecklingschef Instalco 

Telefon 073 336 71 42, robin.boheman@instalco.se  

 

Richard Masiello, RIKELEKTRO 

Telefon +46 70 218 30 57 / +47 9241 02 37, richard@rikelektro.com    

 

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco 

Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se  

 

 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi 

kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. 

Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en 

liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer 

information, besök www.instalco.se. 
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