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Torbjörn Borgström och till
höger Bjørn Herlofsen.

Relita slås ihop med Recover Nordic
Fullservice företaget Relita Industri & skadeservice som är marknadsledande i Mälardalen inom sanering, slår sig ihop med
Nordens största saneringsbolag Recover Nordic. Sammanslagningen blir det första steget mot målet att bygga upp en
rikstäckande organisation i Sverige igenom såväl organisk tillväxt som förvärv.
Relitas ägare går från och med den 1 mars in som delägare i Recover Nordic i samband med att Recover Nordic köper
bolaget Relita. Företagen som ingår i sammanslagningen är Relita Industri & Skadeservice och Relita Avfuktning AB.
Tillsammans blir Relita och Recover Nordic en stark nordisk enhet att räkna med, och med sammanslagningen får de en stark
bas att utveckla sin verksamhet så att de i framtiden kan bli rikstäckande i Sverige.
Nu satsar Nordens största saneringsbolag i Sverige
Recover Nordic har varit verksamma inom saneringsbranschen sedan 1983, och är idag Nordens största saneringsbolag.
Bolaget har verksamhet i såväl Norge, Danmark och Finland med drygt 1 000 anställda och en omsättning på drygt
1,1 miljard SEK. Tidigare gick företaget under namnet ISS Damage Control tills namnbytet Recover Nordic tillkom 2013.
Relita blir Recovers huvudkontor i Sverige
Relita har varit verksamma sedan 1996 och är sedan länge marknadsledande i Mälardalen och en av Sveriges största aktörer
på sanering, fastighets- och skadeservice. Här i Sverige kommer bolaget även i fortsättningen att gå under namnet Relita, och
fungera som den organisation där eventuella förvärv och tillväxt kommer att läggas i.
Ett bolag med mycket bättre muskler och resurser
Sammanslagningen innebär att Relita Industri & Skadeservice blir en del av Recover Nordic, och detta medför att företaget kan
erbjuda sina kunder betydligt fler tjänster och produkter. Några förändringar inom organisationen eller ledningen för Relita i
Sverige är inte att vänta, istället ser man bara positiva fördelar gällande verksamheten för såväl personal, leverantörer som kunder.
– Vi kommer nu kunna serva våra kunder på ett geografiskt större område och erbjuda bättre service med fler resurser.
Våra kunder behöver inte längre vända sig till flera företag, utan erbjudas nu ett mer heltäckande tjänsteutbud och bredare
kompetens i hela Norden. Detta bidrar också till att våra medarbetare får större möjligheter att växa och utvecklas inom
företaget, säger Torbjörn Borgström, VD på Relita Industri & Skadeservice AB.
– Uppköpet kommer ge Recover Nordic Group en solid förankring i Sverige samt fungera som grund för att bygga en
landstäckande serviceorganisation. Det förstärker vår position som ledande aktör inom skadesanering på den nordiska
marknaden och ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en betydligt bredare produktportfölj. Jag är säker på att Relita,
med sin kompetens kring produkt- och serviceleveranser, kommer tillföra mervärden till Recover Nordic och våra nuvarande
och framtida kunder, säger Bjørn Herlofsen, CEO Recover Nordic Group. Totalt förväntar man sig att koncernen efter
sammanslagningen kommer att ha ca 1 400 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder SEK.
Frågor kring sammanslagningen besvaras av Torbjörn Borgström på telefon 0708-68 70 00 eller tb@relita.se
och Bjørn Herlofsen på telefon +47 400 10 900 eller bh@recover.no.
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