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Assemblin stärker fjärrvärme- och svetskompetens i Uppsalaregionen  
Assemblin VS har förvärvat Industri- och Värmemontage Werme AB (IVM) samt KP Svets & Smide 
AB med verksamhet i och omkring Uppsala, Stockholm och Mälardalen. 
 
IVM och KP Svets och Smide ägs idag av samma ägare, som nu säljer hela aktieinnehavet till Assemblin VS. 
Bolagen har tillsammans 66 medarbetare och en årsomsättning på cirka 100 MSEK. IVM är specialiserat på 
om- och nybyggnation samt underhåll av undercentraler för fjärrvärme, undercentraler, gas och ånga och 
kulvertarbeten. Kunderna är främst energi- och industribolag, och ungefär 60 procent av uppdragen är 
hänförliga till ramavtal. KP Svets och Smide är specialiserat på byggnadssmide och reparationer. Kundgruppen 
är en blandning av företag och privatpersoner. 

– Vi är otroligt glada över att kunna hälsa våra nya medarbetare, kunder och leverantörer välkomna till 
Assemblin. Dessa förvärv blir ett bra komplement till vår verksamhet, både geografiskt som produktmässigt. Vi 
har också en bra kulturell gemenskap och samma höga kvalitetsnivå vilket är oerhört viktigt, säger Andreas 
Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS.  

Tillträdet sker omgående.  

– Det här är ett spännande steg för oss på IVM och KP Svets och Smide. Vi ser fram emot att bli en del av ett 
större sammanhang. Assemblin har ett gott rykte på marknaden, och efter de diskussioner jag har fört är jag 
övertygad om att det är en ägare som kommer att hjälpa oss att berika våra kunder och medarbetare, säger 
Jonny Werme, ägare och VD i IVM och KP Svets och Smide.  

För mer information kontakta  
Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, 010-475 20 12 
Jonny Werme, filialchef, jonny@ivmab.com, 070-887 83 81 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för el, värme, sanitet, ventilation och automation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och 
industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår 
omsättning är 8,2 miljarder kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden. Vill du veta mer? Besök assemblin.se  
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