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ABAB Sverige AB köper Umeå Ställningsbyggnad AB och expanderar till Norra
Sverige
– Nordens ledande leverantör av byggnadsställningar och väderskyddslösningar ABAB Sverige AB en del
av koncernen Telinekataja Group har köpt det svenska företaget Umeå Ställningsbyggnad AB:s hela
affärsverksamhet. Umeå Ställningsbyggnad sysselsätter idag 30 yrkeskunniga montörer inom
ställningsbranschen med en omsättning på 30 miljoner kronor.
Tillsammans med ABAB kommer bolagen sysselsätta upp till 200 montörer med en omsättning som
uppgår till 180 MSEK, med fortsatt fokus på kvalité och tillväxt i norra Sverige.
”Nya möjligheter att erbjuda våra kunder professionell service i norr”
Umeå Ställningsbyggnad (USAB) verkar i de kraftigt växande regionen i Västerbotten och erbjuder
ställnings- och väderskyddslösningar för såväl byggsektorn som industrin. Bland USAB:s kunder finns
stora företag som Peab, Skanska och Veidekke.
”Med företagsköpet expanderar vi vår verksamhet till norra Sverige. Köpet ger oss nya möjligheter att
erbjuda våra kunder professionell service i norr samt söka tillväxt på den växande marknaden. USAB:s
ledning och personal fortsätter i företaget som tidigare, berättar Kim Lund VD för ABAB..
"Ett företag som värdesätter kvalité, kund och personal passar väl in i vår tillväxtstrategi"
Vi är övertygade om att vi kommer bli framgångsrika tillsammans med Umeå Ställningsbyggnad. USAB är
känt som ett företag som värdesätter kvalité, kunder och personal. Förvärvet passar väl in i vår
tillväxtstrategi i Sverige", säger Markku O. Kataja, VD och styrelseordförande för Telinekataja Oy.
”Marknaden i den norra regionen i vårt avlånga land är på frammarsch. Detta har vi sett och märkt utav
de senaste åren. Genom en försäljning utav Umeå Ställningsbyggnad till ABAB så kan vi gemensamt vara
med i den utvecklingen. ABAB tillför förutom kapacitet en erfarenhet och kunskap som gör att vi kan ta
på oss mycket större projekt i framtiden”, säger Kristofer Lidberg VD för USAB.
ABAB:s verksamhetsområde är idag i Mälardalen, Uppland och Gävleborg. I Finland har Telinekataja en
marknadsandel på över 30 procent och arbetar över hela landet men har även verksamhet i Estland och
Ryssland. Telinekataja Groups totala omsättning uppgår till över 800 miljoner kronor.
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