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Assemblin stärker kompetensen inom solcellsinstallationer genom 
förvärv av Electrotec Energy AB  
Som en följd av klimatomställningen växer efterfrågan på förnyelsebar energi kraftigt. Genom 
förvärvet av Electrotec Energy AB stärker Assemblin El sin kompetens inom solcellsteknik, vilket 
kompletterar Assemblins gröna erbjudande.  
 
Electrotec Energy erbjuder solcellsinstallationer av hög kvalitet och prestanda. Verksamheten är baserad i 
Varberg utanför Göteborg och har cirka 10 medarbetare samt en årsomsättning på cirka 25 MSEK. Electrotec 
Energy har egen projektering och installationskompetens.  
 
– Solceller är en viktig pusselbit i vår satsning på klimatsmarta lösningar. Vi har letat länge efter rätt typ av 
bolag och kompetens, och är därför mycket glada över att kunna välkomna Electrotec Energys kunder och 
medarbetare till Assemblin. Electrotec Energy har den profil och erfarenhet vi har letat efter och kompletterar 
Assemblins erbjudande inom laddteknik och energilagring. Tillsammans får vi ett mycket starkt och komplett 
erbjudande inom grön el, vilket är ett strategiskt fokusområde. Det finns en stor potential i denna nisch, och vi 
ser stora möjligheter att kunna skala upp Electrotec Energys verksamhet på fler orter framöver, säger Fredrik 
Allthin, vd och chef på affärsområde Assemblin El.  
 
Bland Electrotec Energys kunder finns fastighetsägare, byggbolag, elinstallatörer, föreningar, lantbruk och 
privatpersoner.  
 
– Vi har jobbat tillsammans med Assemblin i flera projekt och vet att det är ett progressivt och ambitiöst 
installationsbolag med hög kompetens. Vi har samma syn på kvalitet och kundvärde och delar passionen för 
hållbara och effektiva energilösningar, vilket kommer att komma våra kunder tillgodo. Vi ser fram mot vår 
fortsatta utvecklingsresa tillsammans med Assemblin, säger Jonas Oliv, vd på Electrotec Energy.  
 
För mer information om Electrotec Energy, se www.electrotecenergy.se 

För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Jonas Oliv, vd på Electrotec Energy AB, jonas@electrotecenergy.se, +46 0766145587    
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 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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