
 

 

PRESSRELEASE 2020-08-13 RTcon AB förvärvar 65% av 

Gröndals Elinstallationer AB och förstärker SMEBY koncernen 

ytterligare 

 

Det är med stor gemensam glädje vi meddelar att RTcon AB och Gröndals EL ytterligare stärkt sitt 

samarbete. RTcon AB är nu ny majoritetsägare i Gröndals Elinstallationer AB. Rickard Persson 

kvarstår som delägare i bolaget och fortsätter som bolagets VD samt i styrelsen. Den nya styrelsen 

i Gröndals EL består nu av ledamöterna Rickard Persson, Ulf Smeby, Benny Lindberg och ny 

styrelseordförande är Henrik Normark, även VD på huvudägaren RTcon AB. Gröndals EL blir 

därmed även en del av SMEBY koncernen som förutom RTcon även består av bolaget 

Kabelteknik samt ett antal förvaltningsbolag.  

”Gröndals EL är ett framstående elinstallationsföretag med mycket hög kvalitet och servicenivå. 

Det är ett mycket fint bolag vi nu fått möjligheten att vara majoritetsägare i och stötta i sin 

fortsatta utveckling. Gröndals EL har bra erfarenhet och kompetens i bla. elinstallationer och 

arbeten i-och nära spårinfrastrukturen vilket kompletterar och stärker vår koncerns erbjudande till 

våra offentliga och privata kunder i och nära spårinfrastrukturen. Gröndals EL har även ett starkt 

erbjudande utanför spårtrafiken med offentliga och privata kunder inom bla. fastighetsförvaltning 

och fastighetsutveckling samt vänder sig även till privata konsumentmarknaden. Jag har stort 

förtroende för Rickard och alla medarbetare på Gröndals, därför ska Gröndals EL fortsätta enligt 

nuvarande plan och bygga sitt varumärke och utvecklas i den riktning som finns nu. Vi som ägare 

och nya styrelsen ska stötta Gröndals EL att utvecklas starkare och i snabbare takt i och med 

kraften, resurserna och kompetensen i vår koncern. Jag ser verkligen fram mot resan tillsammans 

med Gröndals EL och hela SMEBY koncernen. – Henrik Normark, Styrelseordförande Gröndals 

Elinstallationer AB och VD RTcon AB” 

”Jag grundade Gröndals EL med avsikten att bygga ett företag med stor vikt på god service och 

professionellt utförda arbeten. Vi som arbetar på Gröndals EL kan stoltsera med lång och bred 

erfarenhet inom el och kan utföra breda uppdrag från spårbunden trafik till vägguttag. Jag är 

mycket glad och stolt att nu kunna få fortsätta resan tillsammans med RTcon AB och SMEBY 

koncernen genom en försäljning av bolaget. Detta gör oss i Gröndals EL till ett mycket större och 

slagkraftigare bolag. Jag vill med detta hälsa dom nya ägarna till Gröndals EL varmt välkomna till 

ett enormt kompetent och säkert team. Vi alla som arbetar på Gröndals EL ser verkligen fram i 

mot nya utmaningar med RTcon och SMEBY koncernen. – Rickard Persson, VD Gröndals 

Elinstallationer AB” 

 

Kontaktuppgifter:  

Styrelseordförande Gröndals EL och VD RTcon AB Henrik Normark 0739–878746 

VD Gröndals EL Rickard Persson 0735–466635 

 


