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Assemblin växer inom kylteknik genom förvärv av finska KK-
Kylmäpalvelu med dotterbolag 
Assemblin förvärvar det finska kylteknikbolaget KK-Kylmäpalvelu med verksamhet i Helsingfors 
med omnejd, samt i Salo genom det helägda dotterbolaget Salon Kylmäpojat, samt i östra Finland 
genom dotterbolaget Karjalan Kylmäpalvelu. Verksamheterna har en total årsomsättning på cirka 
60 MSEK per år och sysselsätter cirka 35 personer.  
 
KK-Kylmäpalvelu Oy är ett väl etablerat kylservicebolag med erbjudande både riktat mot privatpersoner och 
företag. Den huvudsakliga omsättningen kommer dock från ramavtal med kommuner, bolag inom 
dagligvaruhandeln och finska försvarsmakten. Företaget grundades 1990 och har sedan dess haft en stadig 
tillväxt och god lönsamhet. I förvärvet ingår också dotterbolagen Salon Kylmäpojat och Karjalan Kylmäpalvelu.  

– KK-Kylmäpalvelu med dotterbolag är välrenommerade bolag med god lönsamhet. Vi är särskilt imponerade 
över deras sälj- och serviceorganisation samt konkurrenskraftiga verksamhet. De har en verksamhet och en 
kundbas som kompletterar vår verksamhet mycket väl. Jag är mycket glad över att kunna hälsa medarbetare 
och kunder välkomna till Assemblin, och är övertygad om att vi kommer att kunna addera värde till varandra, 
säger Magnus Eriksson, vd och chef för affärsområde Assemblin i Finland. 

– Vi har tidigare identifierat kylteknik som ett strategiskt satsningsområde, så detta förvärv passar oss såväl 
strukturellt som geografiskt. Vi får samtidigt en starkare marknadsposition vilket är önskvärt för Assemblin i 
Finland, kommenterar Mats Johansson, koncernchef och vd för Assemblin. 

 

För mer information, kontakta: 
Magnus Eriksson, vd och affärsområdeschef för Assemblin Finland, magnus.eriksson@assemblin.fi, +358 50 
568 9900 
Mats Johansson, vd och koncernchef Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 20 12 
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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 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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