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Stockholm/Elverum, 17 december 2018

Nomor och Pelias går samman
Nomor Holding AB (“Nomor”) har tecknat avtal om att förvärva PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS
(“PELIAS”). Genom förvärvet stärker Nomor sin position i den norska marknaden för
skadedjurssanering, samt blir en rikstäckande aktör. Nomor och PELIAS förväntas ha en gemensam
omsättning om 500 miljoner SEK, ca 500 anställda och ca 30,000 kunder i 2019.
PELIAS är ett av de största bolagen inom skadedjurssanering och matsäkerhet i Norge. Genom ett
rikstäckande nätverk av lokala tekniker levererar PELIAS hög servicegrad till kunder över hela Norge.
PELIAS har sitt huvudkontor i Elverum, anställer ca 125 personer samt omsätter ca 150 miljoner NOK.
”Det är med stor entusiasm som vi annonserar förvärvet av PELIAS, en ledande och professionell aktör
med lång historik i den norska marknaden. Genom samgåendet etablerar vi en ännu starkare,
rikstäckande plattform för fortsatt tillväxt i Norge. Vi ser också stor utvecklingspotential genom
överföring av kunskap och erfarenhet mellan bolagen, och har höga ambitioner om vidare tillväxt
tillsammans med alla våra duktiga medarbetare i både Nomor och PELIAS”, säger Svein Olav Stølen,
VD i Nomor.
”Under de senaste 31 åren har jag tillsammans med mina kompetenta medarbetare byggt upp PELIAS
från ett enmansbolag till en ledande aktör i den norska marknaden. Jag känner att tiden är inne för att
ta nästa steg med PELIAS, och är säker på att Nomor är en perfekt partner då vi delar samma starka
fokus på kundnöjdhet, kvalitet och företagskultur. Jag ser fram emot att samarbeta med Nomor och
alla våra anställda för att utveckla bolagen vidare”, säger Tor Harald Svendsen, grundare, huvudägare
och VD i PELIAS.
Genomförande av affären är villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheten.
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Nomor är Sveriges näst största aktör inom skadedjurskontroll och matsäkerhet. Till Nomors
huvudkunder räknas försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, fastighetsbolag, hotell,
kommuner, industrier och lantbrukare. Nomor har 25 regionala kontor runtom i Sverige, samt
huvudkontor i Sollentuna i Stockholm. Sedan 2017 är Nomor verksamma i Norge genom dotterbolagen
Effecta, ABS och Oslo Skadedyrkontroll. Läs mer på: www.nomor.se

