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REMONDIS förvärvar av 100% av aktierna i Veolia
Recycling Solutions Nordic AB
Lünen, Tyskland; Stockholm, Sverige. REMONDIS International GmbH tar över samtliga aktier i Veolia
Recycling Solutions Nordic AB (Veolia). Med detta förvärv har REMONDIS stärkt sin marknadsposition i
norra Europa och har kraftigt utökat sin verksamhet på den svenska marknaden. Den verksamhet som
tagits över i Sverige är klassisk återvinning varav en stor del är insamling och förädling av återvunna
råvaror, tjänster och industrisanering. Inom industrisanering är detta förvärv det första för REMONDIS
på den svenska marknaden. Veolia Recycling har totalt 65 anläggningar i Sverige, som tas över av
REMONDIS som en del av affären.

Werner Hols, VD Norra & västra Europa, betonade vikten av förvärvet för REMONDIS:
"Vi är glada över att avsevärt kunna utöka vår närvaro i Skandinavien genom att ta över Veolia i
Sverige. Vi kan nu erbjuda våra nationella och internationella kunder ett varierat och brett utbud av
högkvalitativa tjänster i Norden. Genom att utöka vår svenska närvaro med 65 nya orter har vi lyckats ta
ett viktigt steg."
Båda parter har kommit överens om att inte avslöja köpesumman eller ytterligare detaljer kring
förvärvet. Transaktionen är nu för godkännande hos konkurrensverket.

REMONDIS är ett av världens största privatägda återvinnings-, service- och vattenföretag med ca. 800
affärsplatser i över 30 länder och på fyra kontinenter. Detta familjeägda företag grundades 1934 och
sysselsätter mer än 36 000 personer och genererar en omsättning på 8,2 miljarder euro (2020). Varje år
bearbetar REMONDIS mer än 30 miljoner ton återvinningsbart material och tillhandahåller tjänster till
lokala myndigheter, små och medelstora företag och industriföretag samt till cirka 30 miljoner
privatpersoner. REMONDIS är verksamt inom många olika affärsområden och ger ett viktigt bidrag till
att skydda miljön och bevara naturresurser – från att återvinna värdefulla råvaror från industri- och
hushållsavfall, till att producera återvunna råvaror av hög kvalitet, hela vägen fram till att omvandla ickeåtervinningsbara material till en rad olika bränslen. Dessutom bidrar företaget alltmer till att föra
övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor genom att använda biomassa som
energikälla. REMONDIS ser sig själv som en rådgivare och kontaktpunkt för industri-, handels- och
detaljhandelsföretag samt för lokala myndigheter då det hjälper dem att hitta regionala och
skräddarsydda lösningar.
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