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Sweco expanderar i Belgien
Sweco förvärvar det belgiska teknikkonsultföretaget M&R Engineering. Företaget är
specialiserat på installationer och är en av marknadsledarna i Belgien.
-

Förvärvet av M&R Engineering är ett bra komplement till Swecos belgiska
kunderbjudande. Deras kunskap inom installationer stärker vår ledande position samt
ambitionen att vara den mest kundnära och engagerade partnern med erkänd expertis i
alla sammanhang och aspekter av den bebyggda miljön, säger Tomas Carlsson, vd och
koncernchef på Sweco.

M&R Engineering grundades 1933 och erbjuder tjänster inom installationsteknik,
miljöbyggnadskoncept samt underhåll. Företaget har cirka 50 anställda och kontor i Bryssel
samt Antwerpen. Nettoomsättningen uppgick under 2016 till EUR 6,6 miljoner.
-

Vi är mycket glada att M&R Engineering nu är en del av Sweco. Vårt erbjudande
breddas inom den privata såväl som den offentliga sektorn, inte minst på
Brysselmarknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med att lösa kundernas
utmaningar samt planera och utforma framtidens städer och samhällen, säger Wim Van
Nuffel, vd för M&R Engineering.

-

Vi är mycket glada att kunna välkomna våra kollegor på M&R Engineering. Våra
expertområden och företagskulturer passar väl ihop. Förvärvet möjliggör ett ännu större
kundvärde genom utökad lokal expertis i kombination med Swecos globala närvaro,
säger Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien.

För ytterligare information kontakta:
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Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi
erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år.
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka
16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.sweco.se
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