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Sortera expanderar på den finska marknaden
Sortera förstärker sin position på den finska marknaden genom ett inkråmsförvärv av
tillgångarna kopplade till varumärket Satasenlava från A-Group Vaihtolavat Oy.
A-Group Vaihtolavat Oy grundades i 2005 och har idag 11 anställda som jobbar under varumärket Satasenlava.
Satasenlava levererar transportlösningar för byggavfall åt kunder i och runt Helsingfors, med kunder inom flera olika
sektorer inklusive bygg, renovering och rivning samt fastighetsägare. Satasenlavas tillgångar kommer att förvärvas
genom Sorteras finska verksamhet Vaihtolavacom.
”Satasenlava har framgångsrikt etablerat sig som en betydande aktör på marknaden för byggavfall i och runt
Helsingfors. Med ett starkt varumärke och ett digitaliserat kunderbjudande har man växt verksamheten framförallt inom
segmentet med små och medelstora kunder. Förvärvet av Satasenlava utgör därför ett väldigt bra tillskott till vår nuvarande verksamhet i Helsingfors, och vi kommer med Satasenlava nu att kunna erbjuda våra gemensamma tjänster till
ett ännu större antal kunder”, säger Hannu Poutiainen, ansvarig för Vaihtolavacom.
”Vi är väldigt glada över att välkomna Satasenlava till Sortera och vår verksamhet på den finska marknaden. Vi har blivit
imponerade över vad teamet på Satasenlava har åstadkommit och byggt upp under de senaste åren. Med detta förvärv fortstätter vi vår tillväxtresa i Finland, en resa som påbörjades med förvärvet av Vaihtolavacom i december 2020”,
säger Sebastian Wessman, VD för Sortera.
Sortera tar över Satasenlavas tillgångar från och med den 1 december 2021. Detta är Sorteras femtonde förvärv sedan
företaget grundades 2006.
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OM SORTERA
Sortera är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden Recycling, Industry och Materials strävar efter att vara den
främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, där Sorteras lösningar bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda. Med fler än 400 medarbetare och en omsättning på över 1,5 miljard kronor bedriver Sortera verksamhet i egen regi från
försäljning, insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Varje dag utför Sortera tjänster som gör skillnad för miljön
åt tusentals företag och privatpersoner i Norden.
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