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Sortera Materials AB, en del av Sortera Group AB, har förvärvat MTIB AB. Genom förvärvet
kompletterar Sortera sitt erbjudande med expertis inom hantering av tunga massor. MTIB kommer att
fortsätta drivas av sin nuvarande ledning och verka som en egen division i Sortera Materials. I
förvärvet ingår även majoriteten av aktierna i EnvyTech Solutions AB (EnvyTech) som erbjuder
spetskompetens inom behandlingstekniker för förorenad mark, vattenrening och lösningar för
områden förorenade med oexploderad ammunition.
MTIB startades 1993 och erbjuder heltäckande tjänster och totalåtaganden inom logistikoptimering,
masshantering, avsättningsmöjligheter och saneringsprojekt. Detta tillsammans med erfarenheter av
myndighetskontakter, behandlingstekniker och projektledning ger MTIB möjlighet att erbjuda både
tekniskt och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för alla delar i en saneringsentreprenad.
EnvyTech startades i november 2016 och erbjuder tjänster och tekniker för samtliga
problemställningar gällande förorenad mark och grundvatten. EnvyTech har kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö, och arbetar med projekt över hela Sverige.
”För att kunna erbjuda våra kunder en bättre service och möjliggöra fortsatt tillväxt är vi oerhört glada
att bli en del av Sortera Group. Sortera som organisation passar bra in i vår profil och arbetssätt.
Tillsammans med Sortera kommer vi att kunna utföra större och fler projekt, med fortsatt hög
återvinningsgrad och närhet till våra kunder”, säger Erik Björklund, VD i MTIB.
MTIB och EnvyTech kommer att drivas av samma ledning, men med nya möjligheter att växa.
”Vi ser fram emot en spännande framtid tillsammans med vår personal, kunder och leverantörer”,
avslutar Erik Björklund.
”Tillsammans med vår befintliga verksamhet inom Sortera Materials kompletterar dessa två bolag oss
mycket bra. Genom förvärven kommer vi kunna erbjuda en spetskompetens vi eftersökt under en
längre tid, men även en bredd som gör att vi kan erbjuda en totallösning för våra kunder inom
entreprenad och projekt helt utan mellanhänder. Genom förvärvet blir vår redan idag mycket kunniga
organisation än mer kunnig och vi kommer på detta sätt ta ytterligare ett steg mot att bli den största
och bästa experten inom hantering av tunga massor i Sverige”, säger Conny Ryk, VD i Sortera Group
AB.
Sortera agerar idag under varumärkena Sortera, BIG BAG, Vacuo, Åkerisäcken och DT Recycling.
”Förvärven av MTIB och EnvyTech är strategiskt viktiga for vår satsning på tunga massor inom
Sortera Materials. Vi ser fram mot att stötta MTIB och EnvyTech att fortsätta växa som en del av
Sortera”, säger Johannes Lien, partner på Summa Equity och styrelseledamot i Sortera Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Conny Ryk, VD i Sortera Group AB, +46 70 775 5310

Om Sortera Group AB
Sortera Group är ett svenskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och
Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- och anläggningsavfall i Sverige.
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Med drygt 320 anställda och en omsättning överstigande 900 millioner bedriver Sortera verksamheten
i egen regi från försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera når ut till
över 75 % av Sveriges befolkning med sina tjänster och återvinner 99 % av allt insamlat material.
Om Summa Equity
Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande,
specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat
för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas
driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till tre megatrenddrivna teman:
resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa
Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.

