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Assemblin stärker automationskompetens genom förvärv av Jonicom 
 
Assemblin befäster sin ledande position inom fastighetsautomation genom förvärv av Jonicom i 
Kungsbacka AB (”Jonicom”) med en årsomsättning på cirka 40 MSEK och 25 anställda.  
 
Jonicom erbjuder helhetslösningar inom fastighetsautomation med fokus på energioptimering, projektering, 
entreprenader och service/underhåll. Bolaget bildades i Kungsbacka 2007 och är idag ett av de större 
automationsbolagen på västkusten med gott anseende. Bland kunderna finns fastighetsägare, byggbolag och 
installationsbolag.  
 
– Jonicom är ett kompetent och spännande automationsbolag som kompletterar vår befintliga 
automationsverksamhet geografiskt och kundmässigt. De har ett stort kund- och kvalitetsfokus vilket stämmer 
överens med våra prioriteringar. Vi är mycket glada över att kunna välkomna medarbetare och kunder till 
Assemblinfamiljen, säger Stefan Amnehagen, regionchef Automation på Assemblin El.  
 
Jonicom ägs idag i huvudsak av Joakim Källmark som är verksam som bolagets vd.   
 
– Assemblins satsning på lösningar för smarta byggnader gör att vi får en ägare med samma passion för teknik 
och innovation som vi själva har. Jag är övertygad om att detta är helt rätt för Jonicoms medarbetare och 
kunder, och ser fram mot att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med Assemblin, säger Joakim 
Källmark, vd Jonicom.   
 

 
För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Joakim Källmark, vd på Jonicom i Kungsbacka AB, joakim.kallmark@jonicom.se, +46 736 40 37 91    
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 och lösningar 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 10,7 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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