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Trädexperterna blir en del av Jacksons Trädvård och koncernen 

Green Landscaping 

Green Landscapings dotterbolag Jacksons Trädvård förvärvar Trädexperterna AB, baserat i 

Lindome utanför Göteborg och verksamma inom träd- och skogsvård. Trädexperterna kommer 

successivt att integreras i Jacksons Trädvård som därmed stärker sitt erbjudande i sydvästra 

Sverige.   

Trädexperterna AB grundades 2011 av VD Richard Reimertz. Verksamheten består av träd- och 

skogsvård samt utbildning inom arboristområdet. Vidare erbjuder bolaget transport samt produktion 

av biobränsle. Trädexperterna är verksamma i större delen av västra Sverige, där man har kunder 

inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten har 13 anställda och omsatte 12 miljoner 

kronor 2017. Förvärvsmultipeln uppgår till 2,8x EBIT med möjlighet till tilläggsköpeskilling över en 

treårsperiod, i linje med Green Landscapings vedertagna förvärvsmetodik. 

”Det här är ett förvärv som tydligt ökar kundnyttan hos både Jacksons Trädvård och Trädexperterna 

genom samarbete inom leverans och ökad specialistkompetens. Vi stärker också närvaron i sydväst. 

Sammantaget skapas goda förutsättningar för organisk tillväxt på denna marknad”, säger Mårten 

Holmqvist, VD Jacksons Trädvård. 

VD Richard Reimertz kommer att kvarstå i sin roll och arbeta tillsammans med Mårten Holmqvist för 

att skapa ökad kundnytta.  

”Vi på Trädexperterna är mycket glada att bli en del av Jacksons Trädvård och få tillgång till Green 

Landscaping-koncernens storlek och strukturkapital för att ta vår verksamhet till nästa nivå. 

Tillsammans med Jacksons Trädvård kommer vi att kunna serva både befintliga och nya kunder ännu 

bättre. Jag ser fram mot att bygga en ledande aktör inom arboristtjänster i sydvästra Sverige”, säger 

Richard Reimertz, VD för Trädexperterna. 

 

För ytterligare information:  

Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se  

Mårten Holmqvist, VD för Jacksons Trädvård, tel: 076-644 37 76, marten.holmqvist@jtvab.se 

Richard Reimertz, VD för Trädexperterna, tel: 073-509 60 79, richard@tradexperterna.se  

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 12:30 CET. 

 

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé 

är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet 

och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor.  För 

mer information besök www.greenlandscapinggroup.se. 
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