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Netel förvärvar Karlskoga Mark AB och stärker 
verksamheten inom vatten och avlopp, 
fjärrvärme och tillhörande markentreprenad i 
Sverige

Netel har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Karlskoga Mark AB (KMAB). 
Överenskommelsen är ett led i Netels förvärvsstrategi. Affären innebär att Netel stärker 
verksamheten inom vatten och avlopp, fjärrvärme och tillhörande markentreprenad samt 
breddar sin geografiska närvaro i Sverige.

KMAB omsatte 2021 cirka 63 MSEK med tolv anställda. KMAB hade en högre EBITA-marginal 2021 
än Netel-koncernen. Konsolidering beräknas ske i maj 2022 och KMAB kommer att ingå i 
segmentet Sverige, affärsområdet infraservice. Köpeskillingen erläggs kontant och genom 
kvittningsemission av 141 552 aktier i Netel Holding.

Netel har en tydlig tillväxtstrategi där förvärv är en viktig del. Genom förvärven stärker Netel 
befintlig verksamhet och expanderar till nya marknadssegment och länder. Under 2022 har Netel 
förvärvsambitioner i Sverige, Norge och Tyskland samt Storbritannien. Netel har hittills i år 
konsoliderat tre förvärv som tillsammans med KMAB har en total omsättning på drygt 320 MSEK. 
Samtliga förvärv avser verksamheter i Sverige.

”Förvärvet av KMAB innebär en ytterligare geografisk breddning av vår verksamhet inom vatten 
och avlopp, fjärrvärme och tillhörande markentreprenad”, säger Ove Bergkvist, koncernchef för 
Netel. ”KMAB är ett väletablerat företag med hög kompetens, en historiskt god tillväxt och stabil 
lönsamhet som vi ser fram emot att välkomna i Netel-koncernen.”

”Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter och ser fram emot att ingå i Netel-koncernen som ger oss 
ytterliga muskler att utvecklas vidare”, säger Mikael Andersson, VD för KMAB.
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Om oss

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av 
att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, 
telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt 
och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg 
kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk 
med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2021 över 2,4 miljarder SEK och 
har cirka 660 medarbetare. Läs mer på .www.netelgroup.com
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