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Assemblin El växer i Karlstad-regionen genom förvärv av TIS El
Assemblin El har förvärvat det välrenommerade elteknikbolaget TIS Tervell Installation och Service
AB (TIS) som omsätter cirka 30 MSEK och har 24 medarbetare i Karlstad med omnejd.
TIS grundades 2004 och är idag ett konkurrenskraftigt elteknikbolag verksamt främst i och omkring Karlstad
men även i västra och norra Värmland och norra Dalsland. TIS erbjuder flexibla lösningar och är särskilt starka
inom service men har också en entreprenadverksamhet nischad mot mindre entreprenader åt lokala byggare,
mindre industrier, fastighetsägare och nyproduktion och villor.
– TIS är ett spännande elteknikbolag med erkänt duktiga medarbetare och ett gott rykte på den lokala
marknaden. De har en helt annan kundstock och en högre andel serviceverksamhet än vad vår Karlstadsfilial
har idag och blir därför ett bra komplement till vår verksamhet. Vi är mycket glada över denna uppgörelse och
välkomnar våra nya kollegor, kunder och leverantörer, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde
Assemblin El.
– Det finns många likheter mellan oss på TIS och Assemblin, samtidigt som våra verksamheter kompletterar
varandra. Tillsammans får vi större möjligheter och ökad kapacitet att kunna samarbeta i fler entreprenader
och utveckla kundbasen inom service. Vi ser mycket positivt på en gemensam framtid med målsättningen att
skapa en riktigt vass installations- och serviceverksamhet i Karlstad-området, säger Johan Tervell och Lars
Skog, huvudägare i TIS.
Läs mer om TIS El på www.tisel.se
För mer information, kontakta:
Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10
Christian Skoglund, Regionchef Assemblin El Nordväst, christian.skoglund@assemblin.se, +46 10 472 40 30
Johan Tervell, vd för TIS Tervell Installation och Service, johan@tisel.se +46 54 85 04 05
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.
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