
Bygga en smart, hållbar och modulär framtid i Norden med Algeco
Fyra av de ledande modulära byggföretagen i Norden – Malthus Uniteam, Wexus, Algeco och Temporary Space Nordics – är idag glada
att kunna meddela att de kommer samman för att verka under ett varumärke, Algeco.

Med en flotta på över 20 000 uthyrningsmoduler över Norge, Finland, Sverige och Danmark kommer Algeco att kombinera dessa fyra
företags styrkor och expertis, vilket ger kunderna ännu större valmöjligheter och bättre värde.

Algeco kommer att ledas över Norden av Steinar Aasland, tidigare VD för Malthus Uniteam. Han kommer att stödjas av MD:s på var och
en av de enskilda Nordiska marknaderna, och en MD vid Algecos tillverkningsanläggning i Estland.

 

Steinar Aasland, MD, Algeco, kommenterade: “Tillsammans som Algeco blir det lättare för våra kunder, som nu kan vända sig till oss
som en leverantör för ett stort utbud av produkter och support samtidigt som de fortsätter att få de högsta servicenivåerna. Lokal kunskap,
expertis och starka relationer kommer att förbli centrala för Algecos framgång och vi kommer att fortsätta att ge lokal ledning och deras
team möjlighet att leverera till våra kunder i varje land. Det här är en spännande tid för Algeco och jag ser fram emot att samarbeta med
mina kollegor för att bygga denna fantastiska verksamhet.”

Algeco, Malthus Uniteam, Wexus, och Temporary Space Nordics ägs alla av Modulaire Group, Europa och Asia Pacifics ledande
modulära rymdföretag.

Mark Higson, verkställande direktör, Modulaire Group, kommenterade: “Malthus Uniteam, Wexus, Algeco och Temporary Space
Nordics är alla väl positionerade på sina egna marknader, var och en drivs av sina högkvalitativa produkter och lösningar, deras starka
kundrelationer och deras experter på lokala ledningsgrupper. Tillsammans som Algeco kommer de att bli ännu starkare för sina kunder och
kollegor. Detta kommer att ytterligare stärka deras position i Norden och slutligen stödja målet att vara den främsta aktören på denna
viktiga och växande marknad.”

För mer informations kontakta:
Norden: Steinar Aasland, MD Algeco Nordic, E-mail: steinar.aasland@malthusuniteam.com, Tel: +47 90 64 26 96
Sverige: Nina Flood, MD Algeco Sweden E-mail: nina.flood@algeco.com, Mob: +46 72 53 803 85

Bygg en smart, hållbar och modulär framtid i Norden med Algeco Algeco är ett ledande tjänsteföretag specialiserat på modulutrymmen. Vi erbjuder
försäljning och uthyrning av högkvalitativa tillfälliga och permanenta byggnader, bodar och containrar över ett antal sektorer. Där ibland finns offentlig
förvaltning (skolor, förskolor, vårdanläggningar), industri, byggande, infrastruktur och energi. Vår verksamhet är utformad för att hjälpa kunderna att hitta
rätt utrymmeslösning, oavsett vad deras krav. Vi utformar lokaler för att leva, lära och arbeta. Algeco som ingår i Modulaire Group har verksamhet i 25
länder med cirka 250 000 modulutrymme och flyttbar enheter samt olika entreprenörsboenden.


