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Instalco tar position i norra Finland 
 
Instalco växer i Finland genom förvärv av VS-företaget Pohjanmaan Taloteknikka Oy i 
Uleåborg. Genom förvärvet etablerar Instalco nu verksamhet även i norra Finland. 
 
Pohjanmaan Taloteknikka som grundades 2011 är specialist på VS- och sprinklerentreprenader 
mot byggmarknaden och industrin. För verksamhetsåret 2018 uppgick omsättningen till cirka 105 
miljoner kronor. 
 
-Förvärvet av Pohjanmaan är ett första steg i vår expansion och geografiska spridning utanför 
Helsingfors och Tammerfors. Pohjanmaan är ett stabilt VS-bolag och har ett moget ledarskap 
som vill fortsätta att utveckla verksamheten, säger Robin Boheman, affärsområdesansvarig 
Instalco Finland. 
 
Pohjanmaan Taloteknikka har huvudkontor i Uleåborg i norra Finland och bedriver verksamhet 
runt om i landet. Dotterbolaget Pohjanmaan Taloteknikka Etelä Oy som också ingår i förvärvet 
har kontor i Helsingfors. 
 
Pohjanmann utför alla typer av installationer och service inom VS- och sprinklerområdet. 
Kunderna utgörs till största delen av kommuner och byggföretag. 
 
-Genom att gå in i Instalco kan vi fortsätta utvecklingen av vårt bolag. Vi har redan idag 
samarbete med andra Instalcobolag och kommer nu att kunna hitta nya samarbeten och 
synergier, säger Jukka Myllylä, vd Pohjanmaan Taloteknikka som kommer att fortsätta sin roll i 
bolaget. 
 
Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Pohjanmaan Taloteknikka Oy och Pohjanmaan 
Taloteknikka Etelä Oy med tillträde 1 juli. 
 
 
För ytterligare information: 
Robin Boheman, affärsområdesansvarig Instalco Finland 
Telefon 073-336 71 42, robin.boheman@instalco.se  
 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@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 ett 55-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, 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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