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Solör Bioenergy Group förvärvar
framgångsrikt fjärrvärmeverksamhet från
Veolia Nordic
Solör Bioenergy Group meddelar att man framgångsrikt har förvärvat
fjärrvärmeverksamheten i Sverige och Norge från Veolia Nordic. Förvärvet
träder i kraft från och med idag.

Förvärvet av Veolia Nordics verksamhet Utility Solutions omfattar
energiproduktion samt drift och underhåll på flera platser i Sverige och

Norge. Dessutom kommer Solör att ingå i drift- och underhåll verksamhet
inom kommunal vatten- och avloppsrening. Dessa kombinerade aktiviteter
kommer att komplettera Solörs erbjudande till kunderna.
- Med detta förvärv fortsätter vi att genomföra vår definierade tillväxtstrategi
inom miljövänlig och hållbar infrastruktur i Norden, säger Martinus Brandal,
styrelseordförande och VD för Solör Bioenergy-gruppen.
- Förvärvet kommer att ytterligare stärka Solör Bioenergys position som en av
de ledande leverantörerna av fjärrvärme- och infrastrukturtjänster i Sverige,
säger Brandal.
Energileveranserna i den förvärvade verksamheten uppgår till 180 GWh
årligen.
- Efter att ha kombinerat vår verksamhet tror vi att Solör ytterligare kan
stärka sin relation till kommunala och industriella kunder, möta ökad
efterfrågan på kombinerade infrastrukturtjänster bland kunderna och
fortsätta att hjälpa kommunerna att upprätthålla och förbättra sin
infrastruktur, säger Anders Pettersson, VD och COO Solör Bioenergy Group.

För ytterligare information, kontakta:
Florian Raitner, CFO, Solör Bioenergy Group, +41 786 79 8844
Anders Pettersson, VD & COO Solör Bioenergy Group, +46 70 491 5595

Solör Bioenergy Group
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på
trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165
platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar
fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och
industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä
och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill
Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.
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