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ISS avyttrar nordisk
bemanningsverksamhet
ISS, ledande global aktör inom facility service, har tecknat avtal med
privatägda Adolfsen Group om att avyttra den nordiska verksamheten inom
bemanning och rekrytering (Personalhuset) i Norge, Sverige och Finland till
ett värde av 350 miljoner norska kronor.
"Vi är mycket nöjda med detta avtal. Det är en del av vår pågående
strategiska transformation som innebär att vi ytterligare fokuserar på vår
kärnverksamhet - att leverera facility service med vår egen personal för att
underlätta för våra kunder att nå sina mål. Personalhuset och dess anställda
passar bra in hos Adolfsen Group som har tillväxtfokus inom detta område
och kommer att utveckla verksamheten för framtiden", säger Troels Bjerg,
CEO för ISS Norden.
"ISS har en mycket stark position i Norden, med ett antal viktiga strategiska
kunder och nära 40 000 anställda i regionen. Vi är den ledande leverantören
av facility service och vårt engagemang i denna region, som vi anser vara vår
hemmamarknad, är oförändrat", tillägger Bjerg.
ISS räknar med att fortsätta att använda sig av Personalhusets tjänster.
Intäkterna från transaktionen kommer att användas för att stödja
genomförandet av ISS affärsstrategi.
Den nordiska bemanning- och rekryteringsverksamheten har cirka 3 300
anställda i Norge, Sverige och Finland. Verksamheten genererade en intäkt på
839 miljoner norska kronor under 2013, varav merparten (81 %) i Norge.

Transaktionen är beroende av att vissa villkor uppfylls.
Parterna räknar med att affären ska slutföras i slutet av september 2014.
Affären kommer inte att påverka förväntningarna på organisk tillväxt,
rörelsemarginal och cash conversion för 2014. Efter själva slutförandet av
avyttringen kommer ISS att ge ytterligare detaljer.

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 9
000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk
omsättning är ca 4,6 miljarder SEK och kommer från en mängd
tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster,
fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS
unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen
personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som är noterat på
Köpenhamnsbörsen. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50
länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare.
www.se.issworld.com.
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