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Mannerheim Industrier avyttrar Sonika 
Mannerheim Industrier avyttrar Sonika till teknikkonsultbolaget Rejlers 
 
Rejlers Sverige förvärvar samtliga aktier i Sonika AB. Sonika grundades 2002 och är en 
teknisk konsultverksamhet med tonvikt på installationsledning av teknikintensiva 
byggnationer. Bolaget är baserat i Stockholm.  

 
Anders Käck, Sonikas VD, säger i en kommentar: 
”Det känns väldigt bra att få bli en del av Rejlers verksamhet. Rejlers har liksom vi en familjär 
atmosfär, en företagskultur med bra värderingar och ett gott rykte i branschen. Vi kommer 
kunna erbjuda våra medarbetare nya utvecklingsmöjligheter och våra kunder får tillgång till 
ett bredare utbud av tjänster. “ 
 
Peter Rejler, Rejlers VD, säger i en kommentar: 
”Genom förvärvet av Sonika växer vi inom bygg- och fastighetsområdet i Stockholms-
regionen, en marknad där vi ser en god efterfrågan och positiva marknadsutsikter. Vi 
förstärker och kompletterar också vår verksamhet inom elteknik och installationsteknik till 
byggmarknaden, Sonika passar bra in i vår kultur med liknande värderingar såsom pålitlig 
och personlig.” 

Fredrik Mannerheim, Mannerheim Industriers VD, säger i en kommentar: 
”Mannerheim har indirekt ägt Sonika sedan slutet av 2008. Mannerheim Industrier förvärvade 
Sonika från vårt dotterbolag Enaco 2010 så att Sonika skulle få möjlighet att vidareutvecklas 
som ett fristående bolag. Utvecklingen föll väl ut och resan är slutförd från vårt ägar-
perspektiv. Sonika kommer nu att ingå i en större koncern där Sonikas anställda erbjuds 
bättre möjligheter till karriärutveckling och deras kunder kommer få ett utökat erbjudande 
med tillgång till en större kompetensbredd. Efter noga utvärderingen känner vi att Rejlers är 
den optimala ägaren till Sonika.“ 
 
 
För mer information kontakta: 
Anders Käck, vd  
Sonika AB 
Mobil: 070 896 00 65 
E-post: anders.kack@sonika.se 
http://www.sonika.se 
 
Fredrik Mannerheim, vd 
Mannerheim Invest AB 
Mobil: 070-311 0860 
E-post: fredrik@mannerheim.se 
http://mannerheim.se 
 
 



Sonika 
Sonika AB grundades i april 2002. Sonika erbjuder rådgivning, utredning, design, projektering, projekt- 
och installationsledning samt dokumentation. Sonikas verksamhet är inriktad på teknisk 
konsultverksamhet med tonvikt på installationsledning av teknikintensiva byggnationer. Under åren 
som gått har Sonika utvecklats från ett enmansbolag till ett företag med 12 anställda. Verksamheten 
har breddats och beskrivs idag som teknisk konsultverksamhet med tonvikt på installationsledning 
(byggledning) av entreprenader. 
http://www.sonika.se 
 
Rejlers  
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg 
och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, 
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter 
runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5 miljarder kronor och B-
aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan. 
http://www.rejlers.se 
 
Mannerheim Industrier 
Mannerheim Industrier är ett investmentbolag som fungerar som en långsiktig och engagerad ägare till 
bolag inom områden som energi och teknik samt styr- och mätsystem. Utgångspunkten är att som 
aktiv ägare bidra med erfarenhet, kapital och kompetens. Mannerheim Industrier bildades 2010 och 
skapar en renodlad industrigrupp där alla bolag karaktäriseras av tillväxt, hög kompetens och 
entreprenörsanda. 
http://www.mannerheimindustrier.se 
 


