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Infralogistic förvärvar Aspen Maskinuthyrning AB
Infralogistic etablerar sig i Göteborgsregionen genom att ingå avtal om förvärv
av Aspen Maskinuthyrning AB. Aspen Maskinuthyrning AB tillhandahåller
maskinuthyrning och tjänster relaterat till bygg- och anläggningsbranschen.
Med förvärvet följer 14 kompetenta medarbetare.
Aspen Maskinuthyrning AB (Aspen) har verkat i branschen sedan 2017 och är verksamma i Göteborg.
Kärnverksamheten består till huvudsak av att vara en helhetsleverantör av maskinuthyrning och förnödenheter.
Ledningen i Aspen har lång erfarenhet av uthyrningsverksamhet och är en väl inarbetad aktör.
Målsättningen är att vara en helhetspartner för nya lösningar som på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt
bidrar till förbättrad effektivitet inom branschen. Vi ska ta ett större ansvar och vara delaktiga i att minimera
klimatpåverkan i projekten genom att utveckla resursdelning för alla kunder, stora som små.
Den förvärvade verksamheten omsatte 2021 cirka 45 miljoner kronor.
- Vi fortsätter att stärka Infralogistics erbjudande genom att förvärva Aspen som är en välkänd lokal aktör idag.
Genom förvärvet etablerar vi vårt Rentalsegment i Göteborgsregionen. I Aspen finns en stor kompetens och en
lång erfarenhet inom Rental vilket möjliggör en stor potential för våra befintliga och nya kunder. Vi får möjlighet
till synergier med befintlig verksamhet vilket gynnar både medarbetare och kunder. Vi hälsar alla medarbetare
och kunder välkomna, säger Infralogistics Martin Lindström.
- Vi ser denna möjlighet som en förutsättning för att kunna erbjuda fler kunder ett bredare utbud tillsammans
med Infralogistics andra verksamheter men även att våra medarbetare får fler utvecklingsmöjligheter. Vi har en
spännande resa framför oss där vi ska fortsätta att utveckla bolaget tillsammans, säger Aspens VD Magnus
Andersson.
Tillträde genomförs under Q1.
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