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Rejlers förvärvar telekomverksamhet från finska 
konsultföretaget Sitowise  
 
Rejlers har förvärvat telekomverksamheten inom Sitowise, som är ett av de största 
konsultföretagen inom infrastruktur och byggnation i Finland. I och med förvärvet blir Rejlers 
telekomdivision i Finland dubbelt så stor och stärker erbjudandet av tjänster relaterade till 
underhåll, design och konstruktion av telenät. Förvärvet innebär att Rejlers tar över affärsavtal, 
kunder samt 40 tidigare medarbetare inom Sitowises telekomverksamhet.  
 

- Nya möjligheter med 5G kommer att förändra branschen och samhället i stort och med detta 
förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder i denna omvandling, säger Seppo Sorri, vd Rejlers 
i Finland.  

 
- Vi har under lång tid haft många engagerade medarbetare inom telekom och för oss var det 

viktigt att hitta en ägare som tar verksamheten framåt. Övergången till Rejlers menar vi ger 
våra experter möjlighet att utvecklas och bli en del av en stark, lärande organisation som tillför 
mervärde till kunderna, säger Pekka Eloholma, vd och koncernchef för Sitowise. 

 
Sitowises tjänster inom telekom har bland annat omfattat utformning och konstruktion av mobilnät och 
förstärker Rejlers nuvarande tjänsteutbud inom sektorn. I och med förvärvet har Rejlers nu drygt 300 
medarbetare i Norden med expertis inom telekom.  
 
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Seppo Sorri, vd Rejlers Finland Oy, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, +46 70 477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en 
plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och 
medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur, 
fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 
2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 
www.rejlers.com 
 
Om Sitowise  
Sitowise är ett expertföretag med 1800 medarbetare som erbjuder kunder planerings-, expert- och digitaltjänster för byggda 
miljöer. Vi är ett av de största konsultföretagen inom hus- och infrastrukturbyggande med verksamhet i Sverige, Finland och 
Baltikum. Bolaget ägs av personalen och den finska kapitalplaceraren Intera Partner.  
www.sitowise.com 
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