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Sortera Group förvärvar Vaihtolava och expanderar 
i Norden 

Sortera Group har förvärvat Vaihtolava, ett finskt företag inom logistik och sortering av byggmateri-
al. Förvärvet ger Sortera Group en stark bas och plattform i Finland.

Vaihtolava erbjuder logistik och sortering av byggmaterial med en stark position i Helsingforsregionen och södra Finland. 
Företaget har cirka 100 medarbetare och sorterar över 100 000 ton avfall om året från två sorteringsanläggningar i 
Helsingfors. Omsättningen är cirka 18 miljoner euro om året.

”Förvärvet av Vaihtovala gör att Sortera Group skapar en solid plattform på den finska marknaden”, säger Sebastian 
Wessman, VD för Sortera Group.

Vaihtolava har haft en stark tillväxt under de senaste åren och har vunnit både marknadsandelar och ökat tillväxten 
inom de nuvarande kärnsegmenten. Kunderna är små och medelstora renoveringsföretag, bostadsrättsföreningar och 
finska kommuner.

”För att förbättra vårt kunderbjudande och driva fortsatt tillväxt är vi mycket glada över att nu bli en del av Sortera 
Group. Sortera och Vaihtolava passar bra ihop och vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans med vår per-
sonal, kunder och leverantörer, säger Hannu Poutiainen, VD i Vaihtolava. Poutiainen och resten av ledningsgruppen i 
Vaihtolava kommer att fortsätta att leda den finska verksamheten.
 
Detta är Sortera Groups trettonde förvärv sedan företagets grundade 2006. 

För intervjuer eller mer information kontakta: 
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OM SORTERA GROUP 

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) strävar efter att vara 
den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöpre-
standa i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 420 anställda och en omsättning överstigande 1,3 miljarder kronor bedriver 
Sortera verksamheten i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera genomför dagliga 
uppgifter för tusentals företag och privatpersoner i Norden.

Sortera Group AB  /  Box 92151  SE120 08 Stockholm
Telefon: 020–15 16 17  /  info@sortera.se  /  www.sortera.se


