
Mitta expanderar till Gävle

Mitta AB, som ägs av Finlands ledande konsultbolag inom mätningsbranschen, 
Mitta Oy, har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Gävle Mätkonsult AB. 
Den förvärvade verksamhetens omsättning uppgick räkenskapsåret 2017 till 10 
miljoner kronor och sysselsatte 10 personer. Som en del av arrangemanget kommer 
GMKs ägare Joakim Berg och Christer Modée att ansvara för Mittas verksamhet i 
Gävle och blir också delägare i Mitta, som ägs av personalen i Mitta-koncernen och 
det finska kapitalinvesteringsbolaget Helmet Capital.

Mitta har expanderat starkt under år 2017 och omsättningen uppgick till ca 28 mil-
joner euro, en ökning om 30% från föregående år. Mitta har en ledande marknadspo-
sition i Finland och bolagets affärsområden är mätning, geolaboratorium, geotekniska 
undersökningar samt miljö- och energitjänster. 

Förvärvet av GMK är ett viktigt strategiskt steg i ledet att erbjuda Mittas hela service-
sortiment runtom i Sverige. Mitta har nu gjort sju förvärv i Sverige under det första 
verksamhetsåret och sysselsätter ca 80 personer.

”Fint att kunna expandera vårt marknadsområde till Gävle, vilket också förbättrar vår 
tillgång till välutbildad personal från högskolan”; säger Tomas Knutsson, vd, Mitta AB.

”Mitta som ägare ger oss trygghet att öka vår personal för att bättre kunna svara på 
en växande efterfrågan från kunder”; säger Christer Modée, Gävle Mätkonsult GMK AB.

Ytterligare information

Mitta AB, vd, Tomas Knutsson, tel. +46 70 623 70 79
Gävle Mätkonsult GMK AB, Christer Modée, tel. +46 70 516 97 79

Mitta är grundat år 1989 och är ett finskt internationellt konsultbolag inom mätnings-
branschen som verkar i byggandets värdekedja. Mitta är marknadsledare i Finland. 
Bolagets affärsområden är mätning, geolaboratorium, geotekniska undersökningar 
samt miljö- och energitjänster. Mitta sysselsätter 350 specialister på över 30 orter 
runtom i Finland och Sverige. www.mitta.fi

Gävle Mätkonsult GMK AB är ett svenskt specialistbolag inom mätningstjänster. Före-
taget, grundat år 1988, arbetar med all typ av mätning som förekommer inom bygg- 
och anläggningssektorn. Företaget driver projekt främst i Gävle, Uppsala, Stockholm 
och Söderhamn.  Företaget omsatte 10 miljoner kronor räkenskapsåret 2017 och 
sysselsätter 10 personer. www.gmk.se
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