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Sortera Industry AB förvärvar Interspol Systems AB
Sortera Industry AB, en del av Sortera Group, förvärvar Interspol Systems AB som
bedriver verksamhet med inriktning på spoltjänster, rörinspektion, rörinfodring och
expertis inom VA-tjänster.
Interspol grundades 2013 och har i dag 24 medarbetare. Verksamheten utgår från Stockholm och har ytterligare etableringar i Hudiksvall, Sundsvall och Luleå.
”Sortera Industry och Interspol har kompletterande produktportföljer, och vi ser fram emot att tillsammans möta marknaden med ett bredare utbud och ännu högre servicegrad”, säger Fredrik Överby, affärsområdeschef för Sortera Industry.
”Sortera känns verkligen rätt för oss på alla sätt och vis inför nästa steg och utveckling. Från första mötet har det känts
som att vi har samma mål och intentioner att erbjuda högklassiga tjänster och service till våra kunder. Nu får vi möjligheten att bredda oss ännu mer och promota fler tjänster”, säger Magnus Rooth och Patrik Lundin, medgrundare och
ägare av Interspol.
”Magnus, Patrik och deras team tar med sig spetskompetens och erfarenhet som kommer att passa in i både affärsmodellen och företagskulturen vi har i Sortera”, fortsätter Fredrik Överby.
Sortera Industry är ett snabbväxande bolag som erbjuder vakuumsugning och slamsugning, materialblåsning, högtrycksspolning, industri- och asbestsanering, samt en mängd tjänster inom VA-teknik. Sortera Industry har drygt 100
medarbetare, 40 arbetsfordon och omsätter ca 190 miljoner kronor.
Sortera Industry tar över verksamheten från och med i dag den 7 maj.
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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 miljöprestanda i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 370 anställda och en omsättning överstigande 1,4 miljarder kronor (2020)
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.
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