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Sortera Group AB förvärvar BIG BAG Group AB 

Sortera Group AB förvärvar 100 % av aktierna i BIG BAG Group AB och stärker sin position som ett av de 
ledande bolagen inom insamling och återvinning av byggavfall i Sverige.

”Branschen genomgår en tydlig förändring och tiden är mogen för BIG BAG:s verksamhet och varumärke 
att ta nästa kliv i utvecklingen. Jag känner mig säker på att Sortera Group är rätt ägare av BIG BAG i detta 
skede och framöver”, Pierre Grubbström, VD BIG BAG Group.

”Genom förvärvet av BIG BAG kan vi erbjuda byggmarknaden ett komplett utbud gällande avfallstjänster 
i Stockholm. BIG BAG har varit en viktig aktör på avfallsmarknaden under lång tid med ett mycket starkt 
varumärke. Erbjudandet under varumärket BIG BAG kommer vi fortsätta att utveckla under Sortera Groups 
ledning. Genom att få in BIG BAG i Sorteras redan starka organisation kommer vi att kunna erbjuda en ännu 
bättre kundupplevelse och därigenom stärka koncernens varumärken ”, Conny Ryk, VD Sortera Group.

”Under det senaste året sedan vi kom in som ägare i Sortera Group har vi startat en tillväxtresa genom att 
bredda verksamheten och skapa geografisk tillväxt. Förvärvet av BIGBAG är en viktig milstolpe i Sorteras 
strategiska utveckling. Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter i kombinationen av de båda 
bolagen, att kontinuerligt förbättra kunderbjudandet och samtidigt vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete”, 
Johannes Lien, Partner på Summa Equity och styrelseordförande i Sortera Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Ryk, VD Sortera Group AB, +46 70 775 5310

Om Sortera Group AB

Sortera Group AB är ett av de ledande bolagen inom insamling och återvinning av byggavfall i Sverige. 
Sortera har verksamhet från Ystad i söder till Gävle i norr. Bolaget har efter förvärvet av BIG BAG ca 200 
anställda och en omsättning på ca 600 miljoner SEK proforma 2017.
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Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, 
specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat 
för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva 
långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, 
energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity 
stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.
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