
 

     Stockholm, 18 marts 2013 

 

Pressemeddelelse 
 

Anticimex køber dele af ISS virksomhed og skaber en internationalt koncern 

inden for skadedyrsbekæmpelse 

 

 Anticimex erhverver 100% af ISS skadedyrsbekæmpelse i Australien, Østrig, Belgien, Danmark, 

Tyskland, Italien, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Spanien og Schweiz. Købsprisen udgør  

ca 2 milliarder.  

   

 Som en del af transaktionen er ISS og Anticimex blevet enige om et strategisk partnerskab, der dækker 

de 12 lande, hvor aktiviteterne i ISS skadedyrsbekæmpelse er erhvervet. Partnerskabet gør Anticimex 

til den foretrukne samarbejdspartner for levering af skadedyrsbekæmpelse til ISS kunder.  

 

 

 Kombinationen af ISS og Anticimex skaber et internationalt selskab indenfor skadedyrsbekæmpelse 

med potentiale til yderligere at konsolidere et stærkt fragmenteret europæisk marked gennem vækst 

og opkøb.  

 

 For ISS afspejler salget en øget strategisk fokus i de berørte lande og resulterer i en mere fokuseret 

virksomheds platform og vil desuden bidrage til den fortsatte deleverage af ISS  

 

I dag har Anticimex og ISS offentliggjort at Anticimex erhverver ISS skadedyrsbekæmpelse i Australien, Østrig, 

Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Spanien og Schweiz. De tjenester, 

der vil blive slået sammen med Anticimex inkluderer også ISS hygiejne service i Australien, Italien og New 

Zeeland.  

Det nye selskab kommer til at hedde Anticimex og vil have mere end 3.000 medarbejdere og 2,2 millioner 

kunder i Australien, Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, 

Spanien, Sverige og Schweiz. I 2012 var den samlede omsætning for disse lande cirka SEK 3,2 milliarder. 

Som en del af transaktionen, har ISS og Anticimex aftalt at indgå et strategisk partnerskab, der dækker de 12 

lande, hvor ISS skadedyrsbekæmpelse er erhvervet. I disse lande vil Anticimex blive en foretrukken leverandør 

af skadedyrsbekæmpelse til ISS kunder. 

"Kombinationen af Anticimex og ISS skadedyrsbekæmpelse skaber et international 

skadedyrsbekæmpelsesfirma og er et perfekt match mellem to specialiserede virksomheder som har samme 

forretningsfilosofi og lokale iværksætterånd. Vi ser frem til at bygge videre på vores stærke position på 

markedet og udnytte vores førende viden, kvalitet, metoder og værdier.” 



”Vi er også meget glade for at have indgået en aftale om et strategisk partnerskab med ISS som giver os adgang 

til alle ISS kunder, og ser frem til at blive en endnu mere attraktiv partner for forsikringsselskaber og andre 

partnere og kunder i Anticimex’s markeder", siger Olof Sand, CEO i Anticimex. 

”Vi sælger denne del af ISS's aktiviteter som en konsekvens af "The ISS Way-strategy", hvor vi har stærk fokus 

på at effektivisere vores forretning. Forud for processen med Anticimex har vi nøje overvejet vores aktiviteter i 

skadedyrsbekæmpelse i de pågældende lande. Ved gennemgangen konkluderede vi at skadedyrsbekæmpelse i 

disse lande ikke var central for vores fremtidige strategi og at Anticimex er i en bedre position til at realisere 

det fulde potentiale af disse markeder. Gennem vores strategiske partnerskab med Anticimex kan vi fortsætte 

med at tilbyde vores kunder i disse områder en skadedyrsbekæmpelse af høj kvalitet, "siger Jeff Gravenhorst, 

CEO i ISS A/S 

“ Som skitseret i ”The ISS Way-strategy”, vil vi anvende provenuet fra dette salg til en yderligere deleverage af 

ISS. Vi forventer også at denne transaktion vil gøre det muligt for ISS’s ledelse i de berørte lande yderligere at 

styrke fokus på vores kerne forretning." fortsætter Gravenhorst.  

Anticimex blev grundlagt i Sverige i 1934, og har siden haft 77 års uafbrudt vækst. Anticimex  er en førende 

nordeuropæisk servicevirksomhed som leverer sikker og sundt indeklima gennem inspektioner, garantier og 

forsikringer. Servicen omfatter skadedyrsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, forsikring, affugtning, 

brandforebyggelse samt ejendomsinspektioner og energi undersøgelser 

Virksomheden betjener både erhvervs- og privat markedet, og har et usædvanligt stærkt brand med en unik 

position i markedet, en loyal kundebase og en succesfuld forretningsmodel. Anticimex har egne kontorer i 

tillæg til et franchise netværk og partnere som forsikringsselskaber og agenturer. 

Hovedkontoret ligger i Stockholm, Sverige. 

ISS’ skadedyrsbekæmpelsesforretning er vokset gennem opkøb siden 2002 og er en af Europas førende 

udbydere af skadedyrsbekæmpelse. ISS har også en førende position inden for denne service i Australien og 

New Zealand. Deres tjenester er primært rettet mod erhvervsmarkedet, men ISS betjener også privatmarkedet, 

specialet i Italien og Australien. Efter købet vil ISS fortsat have skadedyrsbekæmpelse aktiviteter - primært i nye 

tilvækst markeder. 

Sammenlægningen er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder, og det forventes afsluttet ultimo 

maj. 

For yderligere information, kontakt venligst:  

Anticimex 

Olof Sand, CEO Anticimex, +46 702 181 311, olof.sand@anticimex.se 

Erica Edsholt, CEO Assistant Anticimex +46 708 102 299, e.edsholt@anticimex.se  

Anne Ostelius, Communications Manager, +46 72 500 07 20, anne.ostelius@anticimex.se 

ISS 

Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, +45 38 17 62 05 

 

Om Anticimex 

Anticimex er et europæisk serviceselskab, som skaber sikre og sunde indeklima gennem inspektioner, garantier 

og forsikringer. Vi arbejder inden for skadedyrsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, bygenings miljø, 

brandforebyggelse og arbejdsmiljø. Selskabet er grundlagt i 1934, har en årlig omsætning på cirka SEK 1900 

millioner og findes i Skandinavien, Holland og Tyskland. Læs mere på www.anticimex.com. 



 

Om ISS 

ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er blevet en af verdens førende udbydere i outsourcing og 

facility management. ISS tilbyder en række tjenester, såsom rengøring, catering, sikkerhedstjenester, 

kontorservice og ejendomsservice. Global omsætning udgjorde DKK 78 milliarder i 2011 og ISS har nu flere end 

530.000 medarbejdere og aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og 

Stillehavsområdet, med tusindvis af erhvervskunder og private kunder. For mere information om ISS-koncernen, 

kan du besøge www.issworld.com. 

 


