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Bravida stärker sin position inom el i Skellefteå
Bravida förvärvar Nyheden Fällfors El AB och tar genom förvärvet en
starkare position inom el i Skellefteå – en region i stark tillväxt. Den
förvärvade verksamheten erbjuder tjänster inom service, installation
och automation.
Nyheden Fällfors El grundades 1978 och har verksamhet i Skellefteå med
omnejd. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor.
– Vi ser Skellefteå som en mycket intressant marknad där Bravida idag
finns representerade inom el, vs och ventilation. Nu stärker vi vår
verksamhet inom el ytterligare och genom förvärvet kan vi möta
kundernas efterfrågan på ett ännu bättre sätt, säger Thommy Lundmark,
divisionschef, Bravida division Nord.
– Jag är övertygad om att förvärvet av Nyheden Fällfors El kommer
skapa tillväxt och synergier för vår verksamhet. Bolaget är välskött med
kompetenta montörer och tjänstemän som kompletterar oss på ett bra
sätt, säger Peder Johansson, avdelningschef, Bravida el i Skellefteå.
Säljare är Emil Marklund, Tomas Lundström och Mattias Lundstedt som byggt
upp och drivit Nyheden Fällfors El under tolv år. Säljarna kommer att arbeta kvar
i ledande roller.
– Vi vill utveckla verksamheten ytterligare och det blir möjligt med
Bravida som ägare. Vi blir större och starkare tillsammans. Jag ser det
också som en möjlighet till att hjälpa fler kunder och bredda vårt
erbjudande genom Bravidas existerande verksamhet i regionen, säger
Emil Marklund, vd, Nyheden Fällfors El.
Tillträde förväntas ske den 1 nov 2018.
För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: 08-695 20 00
Peder Johansson, avdelningschef Bravida el, Skellefteå. Tfn: 0910-71 45 01
Emil Marklund, vd, Nyheden Fällfors El. Tfn: 070-649 32 64

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler
än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom
el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns
representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

