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Pressmeddelande 10 november 2022 

Ratosbolaget SSEA Group förvärvar Kiruna Målbygg AB 

Ratosbolaget SSEA Group, som tidigare i år öppnade ett Luleåkontor, stärker sin närvaro 
ytterligare i norra Sverige genom att förvärva det lokala bygg- och måleriföretaget Kiruna 
Målbygg. 
 
Kiruna Målbygg AB är ett välmående bygg- och måleriföretag med 22 anställda. De har en omsättning 
på 28 Mkr (2021) och utför bygg- och måleriarbeten i Kiruna med omnejd. Bolaget har ramavtal med 
fastighetsägare, bland annat Kirunabostäder och LKAB Fastigheter. Kiruna Målbygg AB grundades 
2001. 
 
”Som ägare är vi glada över den positiva utvecklingen i SSEA Group och det målmedvetna arbete 
som steg för steg gör att de levererar på sin ambitiösa strategi. Extra spännande är det att följa 
utvecklingen i norra Sverige där SSEA Group nu stärker sin närvaro. Ratosbolagen NVBS och 
airteam, verksamma inom infrastrukturunderhåll respektive ventilation, har även de verksamhet i 
regionen. Det möjliggör fina samarbetsmöjligheter framöver”, säger Christian Johansson Gebauer, 
styrelseordförande i SSEA Group och President Business Area Construction & Services, Ratos.  
 
”Förvärvet ligger helt i linje med SSEA Groups strategi om 5 miljarder i omsättning, med 5% EBITA på 
5 år. Det ger oss också en starkare lokal förankring och ytterligare möjligheter att ta oss an fler projekt, 
stora som små. Det känns roligt att hälsa fler duktiga kollegor välkomna till SSEA-familjen”, säger 
Christian Wieland, vd, SSEA Group. 
 
De tidigare ägarna i Kiruna Målbygg AB kommer kvarstå som minoritetsägare i bolaget. 
 
Om SSEA Group  
SSEA Group är en svensk samhällsbyggnadskoncern med verksamhet över hela landet. Koncernen 
inriktar sin verksamhet på projekt med ett genomförande i samverkan/partnering där kundens 
viktigaste prioriteringar är högst på agendan. I koncernen finns de två dotterbolagen Vestia och SSEA. 
SSEA Group har omkring 200 medarbetare, 60 projekt i tio städer och ett Nöjd Kund Index (NKI) på 
96%. 
 
För ytterligare information och mediekontakt 
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21 
 
 
Om Ratos 
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och 
Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga 
och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör 
bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för 
självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt 
kultur och värderingar är i fokus. 


