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Fidelix förvärvar teknologiutvecklaren Lansen 
 
Assemblins dotterbolag Fidelix förvärvar Lansen System AB (”Lansen”), som utvecklar trådlös 
hårdvara för smarta byggnader.  
 
Lansen, som etablerades 2012, utvecklar och säljer sensorer och annan trådlös hårdvara som används i smarta 
byggnader. Produkternas konkurrenskraft ligger främst i den trådlösa tekniken med en lång räckvidd och låg 
batteriförbrukning, vilket håller nere driftskostnaderna. Fokus ligger på produkter som är kompatibla med 
vanliga kommunikationsstandarder som OMS, wM-Bus, mioty, MQTT etc. Lansen omsätter idag cirka 15 MSEK, 
har fem anställda och huvudkontor i Halmstad, men är verksamt i hela Norden och till viss del även i Europa. 
Bolagets kunder är återförsäljare och IMD-bolag samt automationsintegratörer som behöver hårdvara för sina 
tjänsteleveranser.  
 
– Vi har lärt känna Lansen som ett bolag med hög kompetens och väl fungerande, snyggt utformade produkter 
som vi själva har mycket god erfarenhet av. Deras lösningar är mycket attraktiva, och vi bedömer 
tillväxtpotentialen för Lansen som stor, säger Tero Kosunen, vd för Fidelix och chef för affärsområde Assemblin 
Finland.   

Lansen ägs sedan 2019 till 40 procent av Fidelix, som nu förvärvar nu resterande 60 procent av bolaget från 
grundarna Martin Hallberg och Patrick Simpson.  
 
– Vi har lärt känna Fidelix väl och vet att det är en bra ägare med god förståelse för vår verksamhet. Vi är 
mycket stolta över det bolag vi har byggt upp idag, men vi upplever nu att vi behöver stöd för att accelerera 
tillväxten. Som en del av Fidelix och Assemblin kommer vi att kunna skala upp vår verksamhet ytterligare vilket 
vi ser fram mot, säger Martin Hallberg CTO och Patrick Simpson COO på Lansen.   
 
För mer information om www.lansen.io  

För mer information, kontakta: 
Martin Hallberg, CTO på Lansen, martin.hallberg@lansen.io, +46 736 846 635 
Patrick Simpson, COO på Lansen, patrick.simpson@lansen.io, +46 736 846 679 
Tero Kosunen, vd Fidelix och affärsområdeschef Assemblin Finland, tero.kosunen@assemblin.se, +35 
8504441200 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
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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 11,4 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 
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