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Instalco förvärvar MR Rör 
 
Instalco växer ytterligare inom VS-området i Stockholm genom förvärv av MR Rör i 
Storstockholm AB. Bolagets huvudfokus är att arbeta med kommuner och kommunala 
bostadsbolag genom ramavtal. 
 
MR Rör utför entreprenader och service inom värme, vatten, kyla och sanitet. För  
verksamhetsåret 2019 uppgick omsättningen till cirka 35 miljoner. 
 
-Förvärvet av MR Rör gör oss till en ännu starkare spelare inom VS i Stockholmsområdet. MR Rör 
är nischade mot statliga och kommunala bolag och är starka inom service vilket går i linje med 
Instalcos långsiktiga strategi att växa inom serviceområdet, säger Tobias Eriksson, 
affärsområdesansvarig för Instalco Öst. 
 
MR Rör är aktivt i Stockholm och Mälardalen och några av de största kunderna är Sollentuna 
kommun, Värmdö kommun, Veidekke Entreprenad AB, Nynäshamns bostäder och 
Stockholmshem. Bolaget har idag 13 anställda. 
 
MR Rör grundades 2004 av Martin Edvinsson som idag är vd i bolaget och delägare tillsammans 
med Niklas Jansson. Både kommer att fortsätt i sina positioner i MR Rör. 
 
-Vi vill ta näsa steg med MR Rör och ser en stor möjlighet att utveckla vårt bolag och våra affärer 
genom att bli en del av Instalco och samarbeta med övriga Instalcobolag, säger Martin Edvinsson, 
vd på MR Rör. 
 
Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i MR Rör i Storstockholm AB med tillträde 8 september. 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Öst 
070-951 93 07, tobias.eriksson@instalco.se  
 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 
070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se 
 
 
 
Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi 
utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. 
Verksamheten bedrivs genom ett 80-tal dotterbolag, 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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