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1 Rejlers drog det längsta strået - förvärvar Orbion Consulting
Rejlers förvärvar Orbion Consulting från Relacom-koncernen. Det står klart i dag, sedan bolagen kommit överens
 om en affär. Därmed bekräftas även Telekomnyheternas avslöjande från förra veckan om att Orbion Consulting
 var till salu.

I och med förvärvet etablerar sig Rejlers som ett av Sveriges största teknikkonsultföretag inom telekomsektorn med
 sina 270 telekomkonsulter. Orbion Consulting har 150 medarbetare i Sverige och beräknas ge en omsättning på
 30 miljoner kr under resten av 2015 samt 200 miljoner kr i omsättning under en 12-månadsperiod.

”Det här är en riktig win-win-affär. Vi har tidigare anlitat Rejlers i några olika projekt och har då sett potentialen att i
 samarbete med dem kunna erbjuda ett bredare utbud av kvalificerade konsulttjänster, som komplement till våra
 teknikservicetjänster. Medarbetarna från Orbion Consulting innebär en strategisk komplettering och förstärkning av
 Rejlers erbjudande inom telekom. Nu får vi en stark konsultpartner inom samtliga våra verksamhetsområden”,
 säger Relacoms koncernchef Veronica Ezeyza-Alvear, i en presskommentar.

Förvärvsavtalet trädde i kraft i dag och verksamheten inom Orbion Consulting AB ska enligt plan vara fullt överförd
 till Rejlers AB per 2016-03-31. Orbion-bolagen i Finland och Norge berörs inte av affären, vilket med stor
 sannolikhet innebär att Relacom kommer att fortsätta försäljningsprocessen av dessa bolag.

2 Peter Rejler: Vi mer än fördubblar vår svenska telekomverksamhet
I och med dagens förvärv av Orbion Consulting så mer än fördubblar Rejlers storleken på sin svenska
 telekomverksamhet. Det uppger bolagets vd och koncernchef Peter Rejler för Telekomnyheterna.

– För koncernen som helhet växer vår telekomverksamhet med ungefär 40 procent, men för den svenska
 telekomverksamheten innebär affären en dryg fördubbling. Affären innebär även att vi får en helt annan karaktär
 på telekomverksamheten och kan ta större affärer såväl i Sverige som internationellt, säger Peter Rejler till
 Telekomnyheterna.

TN: Hur länge har ni varit intresserad av att genomföra ett förvärv av Orbion?

– Vi tog första kontakten för ungefär fem år sedan och har haft kontinuerliga kontakter sedan dess med bolagets
 olika ägare. Orbion kompletterar oss bra och de har ett antal affärer som vi inte har kunnat ta. Nu kan vi erbjuda
 både nya och befintliga kunder attraktiva helhetslösningar inom mobila och fasta telekomnät samt
 telekominfrastruktur, säger Peter Rejler.

3 Hexagon och Huawei inleder smart city-samarbete




