
 

     Stockholm, 18 maart 2013 

 

Persbericht  
 

Anticimex verwerft delen van de activiteiten van ISS Pest Control en creëert 

internationale onderneming voor plaagdierbeheersing  

 
 Anticimex verwerft 100% van de activiteiten van ISS Pest Control in Australië, België, Denemarken, 

Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland 

voor een ondernemingswaarde van ongeveer DKK 2 miljard 

 

 Als onderdeel van de transactie zijn ISS en Anticimex een strategisch partnership overeengekomen 

waarbij Anticimex in de 12 landen waar het de plaagdierbeheersingsactiviteiten van ISS overneemt, de 

voorkeurpartner wordt voor het leveren van plaagdierbeheersingsdiensten aan ISS klanten  

 

 De combinatie van Anticimex en ISS Pest Control creëert een internationale 

plaagdierbeheersingsonderneming met het potentieel voor een verdere consolidatie van de sterk 

gefragmenteerde Europese ongediertebestrijdingsmarkt via groei en overnames 

 

 Voor ISS betekent de desinvestering een toename van de strategische focus in de betrokken landen 

wat zal resulteren in een beter gefocust business-platform en wat bovendien zal bijdragen tot een 

verdere schuldafbouw van ISS 

 

Vandaag, kondigden Anticimex en ISS een transactie aan die een internationale 

plaagdierbeheersingsonderneming zal opleveren via de overname door Anticimex van de ongediertebestrijding 

van ISS in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, 

Portugal, Spanje en Zwitserland. De activiteiten die door Anticimex worden overgenomen omvatten ook de ISS 

Washroom Services in Australië, Italië en Nieuw-Zeeland, en de groep Plantscaping in Nederland. 

De gecombineerde groep zal onder de naam Anticimex meer dan 3 000 werknemers tellen, met inbegrip van 

de franchises, en circa 2,2 miljoen klanten bedienen in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Italië, 

Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. In 2012 bedroeg 

de gecombineerde pro forma verkoop circa 3,2 miljard SEK (EUR 385 miljoen). 

Als onderdeel van de transactie zijn ISS en Anticimex een strategisch partnership overeengekomen waarbij 

Anticimex na de overname van de ongediertebestrijdingsactiviteiten van ISS in de 12 landen de 

voorkeurpartner zal worden voor het leveren van ongediertebestrijdingsdiensten aan ISS klanten 

“Het samenvoegen van Anticimex en de activiteiten van ISS Pest Control die we overnemen van ISS creëert een 

internationale plaagdierbeheersingsonderneming en het is een perfecte combinatie van twee gespecialiseerde 

bedrijven met dezelfde bedrijfsfilosofie, hetzelfde lokaal ondernemerschap en dezelfde focus op 



plaagdierbeheersing. Wij kijken ernaar uit om voort te bouwen op onze sterke marktposities en om te 

profiteren van onze toonaangevende know-how en van onze kwaliteitsvolle diensten, methodes en waarden. 

Wij zijn ook zeer blij met het strategische partnerschap dat we met ISS zijn aangegaan waarbij we toegang 

krijgen tot de klanten van ISS en we kijken er naar uit om een nog interessantere partner te worden voor 

verzekeringsmaatschappijen en andere partners en klanten in de Anticimex markten,” verklaart Olof Sand, CEO 

van Anticimex. 

“In het kader van ons streven om de grootste dienstverlenende organisatie ter wereld te worden, zijn we in 

toenemende mate actief op het vlak van het stroomlijnen en versterken van ons business-platform. 

Voorafgaand aan onze gesprekken met Anticimex hebben we ons eigenaarschap van de 

ongediertebestrijdingsactiviteiten in de desbetreffende landen zorgvuldig bestudeerd. Na deze beoordeling 

was het duidelijk dat onze ongediertebestrijdingsactiviteiten in deze landen niet centraal stonden in onze 

ontwikkelingsstrategie en dat Anticimex beter in staat is om het volledige potentieel van deze activiteiten te 

realiseren. Door het strategische partnership met Anticimex kunnen we onze klanten in deze markten 

plaagdierbeheersing van topkwaliteit blijven aanbieden,” zegt Jeff Gravenhorst, CEO van ISS A/S. 

“Zoals beschreven in onze strategie "The ISS Way" zullen we de opbrengsten van deze desinvestering gebruiken 

voor de verdere schuldafbouw van ISS. Bovendien zal het ISS management in de betrokken landen zich door 

deze desinvestering verder kunnen concentreren op de activiteiten die tot de kern van hun lokale business-

platform behoren,” aldus nog Gravenhorst. 

Anticimex werd in 1934 opgericht in Zweden en kende sindsdien 79 jaar lang een onafgebroken groei. Vandaag 

is Anticimex een toonaangevende Noord-Europese service-organisatie die zorgt voor een veilig en gezond leef- 

en werkmilieu via inspecties, garanties en verzekeringen. De diensten omvatten plaagdierbeheersing, controles 

op voedselhygiëne, vochtbestrijding, brandpreventie maar ook de inspectie van gebouwen en energiestudies.  

Het bedrijf bedient zowel commerciële als particuliere klanten en het heeft een uitzonderlijk sterk merk met 

een unieke marktpositie, een loyale klantenbasis en een succesvol business-model. Anticimex heeft zijn eigen 

distributiekanalen alsook franchise-netwerken en partners zoals verzekeringsmaatschappijen en makelaars. 

Het hoofdkwartier bevindt zich in Stockholm, Zweden. 

ISS heeft zijn ongediertebestrijdingsbusiness via overnames uitgebreid sinds 2002 en is één van de grootste 

Europese leveranciers van ongediertebestrijding. Het bedrijf bezet ook leidinggevende plaatsen in Australië en 

Nieuw-Zeeland. De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op de commerciële sector maar ook particuliere 

klanten worden bediend, vooral in Italië en Australië. Na de transactie zal ISS de 

ongediertebestrijdingsactiviteiten voornamelijk in opkomende markten voortzetten. 

De transactie is onderworpen aan goedkeuring door de relevante autoriteiten en zal naar verwachting eind mei 

afgerond worden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

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, Hoofd Group Communications, +45 38 17 62 05 

 



Over Anticimex 

Anticimex is de toonaangevende leverancier in Noord-Europa van ongediertebestrijding, voedselveiligheid en 

aanverwante diensten. Het bedrijf is actief in Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en 

Zweden. Het verkoopcijfer in 2011 bedroeg 1,9 miljard SEK en het aantal werknemers 1300. Anticimex is 

eigendom van EQT, de grootste private equity-groep in Noord-Europa. Voor meer informatie over Anticimex, 

bezoek www.anticimex.com. 

Over ISS 

De ISS Group werd gesticht in Kopenhagen in 1901 en is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende 

Facility Services-ondernemingen ter wereld. ISS levert een breed gamma diensten waaronder: schoonmaken, 

catering, beveiliging, eigendom & support services en faciliteitenbeheer. De wereldwijde omzet bedroeg 78 

miljard DKK in 2011 en ISS heeft op dit moment meer dan 530.000 medewerkers in dienst, verdeeld over meer 

dan 50 landen in Europa, Azië, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Pacific. ISS levert diensten aan duizenden 

klanten in zowel de publieke als de private sector. Voor meer informatie over de ISS Group, bezoek 

www.issworld.com. 

http://www.anticimex.com/
http://www.issworld.com/

