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San Sac Group förvärvar BNS Miljø AS och BNS Container AB och stärker därmed sin
position som den ledande leverantören av avfallshanteringsutrustning i Skandinavien.
San Sac Group förvärvar BNS Miljø AS i Norge och BNS Container AB i Sverige. BNS Miljø AS är den
ledande leverantören av containrar för avfallshantering i Norge, medan BNS Container AB är
verksamt i Sverige och levererar containrar för användning inom återvinning och entreprenad.
Fredrik Jaginder, koncernchef för San Sac Group kommenterar: ”Via dotterbolaget ILAB Container AB
är vi marknadsledande i Sverige på containrar för transport, sortering och insamling av restprodukter
och vi har som ambition att stärka vår position i de andra skandinaviska länderna. Med detta förvärv
kommer vi att utöka vår produktportfölj till att också innefatta produkter för entreprenad, vilket är
ett nytt marknadssegment för oss”. Den samlade kompetensen och det gemensamma produktutbudet från ILAB och BNS på återvinningssidan ger oss än bättre förutsättningar att möta våra
kunders behov och krav i framtiden.”
“Att vara en del av en stor internationell organisation med erfarenhet och kompetens från liknande
produktutbud, skapar nya möjligheter att erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar och service”,
säger Lars Christian Steen, VD för BNS Miljø AS.
San Sac Group:
San Sac Group är den ledande leverantören av produkter för sortering, förvaring och komprimering av avfall i
Skandinavien och en världsledande tillverkare av vertikala balpressar. Koncernen, med Accent Equity 2012 som
majoritetsägare, bildades genom sammanslagningen av San Sac, dess systerbolag och EnviroPac samt det
efterföljande förvärvet av Orwak. Koncernen expanderade internationellt genom att starta dotterbolaget
Orwak North America samt förvärven av Easi Recycling i Storbritannien, svenska ATS & Service Link och
Proshop i Ryssland. Totalt omsätter San Sac Group efter förvärvet 1,7 miljarder SEK och har ca 500 anställda.
www.sansacgroup.se
ILAB:
ILAB Container AB är den ledande containerleverantören i Norden och ingår sedan 2014 i San Sac Group.
www.ilabcontainer.se
BNS:

BNS Miljø AS är den ledande leverantören av containrar för avfallshantering i Norge och systerbolaget
BNS Container AB är verksamt i Sverige sedan 2014 och levererar containrar för användning inom
återvinning och entreprenad. https://bns-container.no/ https://bns-container.se/
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