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ABAB Sverige blir en del av koncernen Telinekataja
Vi har idag undertecknat ett avtal, enligt vilket Finlands och hela Nordens ledande
leverantör av ställningar och väderskyddslösningar Telinekataja köper ABAB
Sveriges affärsverksamhet. Telinekataja, som sysselsätter 260 personer och upp
till 700 montörer inom ställningsbranschen, har över 50 års erfarenhet av att
förverkliga krävande ställnings- och väderskyddslösningar.
Telinekataja är ett solitt företag som har verksamhet sedan tidigare i Finland,
Estland och Ryssland. Företagets omsättning uppgår till 750 miljoner kronor.
Telinekataja har länge samarbetat med Layher och är en verklig föregångare inom
ställningsbranschen och erbjuder idag service till ett flertal stora företag och
organisationer runt om i Norden.
”ABAB är känt som ett företag som värdesätter kvalitet, personal och kunder och
har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste åren”, berättar Markku O. Kataja,
VD och styrelseordförande för Telinekataja. ”I egenskap av familjeföretag har vi
en gemensam värdegrund och jag är övertygad om att detta kommer att göra vårt
samarbete smidigare. ABAB:s ledning och personal fortsätter i företaget som
tidigare.”
Vad innebär detta köp?
Företaget byter inte namn, vi kommer även i fortsättningen att vara ABAB Sverige
AB. Vi kommer att tillsammans med våra pålitliga samarbetspartner fortsätta
erbjuda normal service till våra kunder på alla byggplatser. Ni betjänas även i
fortsättningen av våra bekanta och pålitliga kontaktpersoner. Till våra stora och
internationella kunder kan vi nu erbjuda ett alltmer omfattande utbud av
ställnings- och väderskyddslösningar, inklusive tjänster, i såväl Sverige, Finland,
Estland och Ryssland.
Vi kan dra nytta av Telinekatajas tekniska toppkompetens inom
ställningsbranschen samt av projekteringsteamet och andra resurser.
Vi kommer även i framtiden att satsa på kvalitet och vi avser att bevara
kundnöjdheten på en hög nivå. Vårt mål är att bli ett av de fem största företagen
inom vårt affärsområde i Sverige och vi kommer att expandera vår verksamhet till
flera orter i Sverige.
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