PRESSEMELDING – 21 MARS 2014
SAGA CORPORATE FINANCE BISTÅR ISS FACILITY SERVICES I SALGET
AV HERO NORGE AS TIL ADOLFSEN GRUPPEN
Adolfsen Gruppen har inngått avtale med ISS Facility Services om kjøp av aksjemajoriteten
i Hero Norge AS. Gründer og aksjonær Ronald Tuft blir med videre på eiersiden og forblir
aktiv i virksomheten med særskilt fokus på utvikling mot det svenske markedet.
Hero er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, flyktninger og innvandrere.
Selskapet er en av de største organisasjonene i Norge innenfor dette fagfeltet. Hero etablerte dets første
asylmottak i 1987 og har siden vært en viktig aktør i utviklingen av det norske mottakssystemet. Som eneste
virksomhet i Norge tilbyr Hero tjenester helt fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom
mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse. Foruten drift av ulike typer asylmottak og
barnehager, leverer Hero tolketjenester og ulike kvalifiseringsprogram til nyankomne innvandrere og bosatte
flyktninger.
Adolfsen Gruppen er et privateid konsern med virksomhet innen en rekke bransjer. Gruppen har blant annet
betydelig aktivitet innen ulike helse- og omsorgstjenester gjennom deres eierskap i Norlandia Care Group og
Aberia Healthcare. Med Adolfsen Gruppen som eiere vil Hero få et langsiktig og industrielt eierskap som passer
godt med selskapets virksomhet, og som vil bidra positivt til selskapets videre utvikling.
«Med over 30 år lang historie er Hero en seriøs, profesjonell og særdeles veldrevet virksomhet og desidert størst
i sitt marked. Hero har lenge vært et foregangsselskap i bransjen og en viktig samtalepartner for innvandringsmyndighetene i både Norge og Sverige, og en premissgiver for utviklingen i det norske asylmarkedet. Med
Adolfsen Gruppen som kjøper får selskapet en ny eier med de rette forutsetningene for å kunne tilføre både
kompetanse og andre ressurser til videreutvikling av selskapet», sier Erik K. Treiborg, Partner i Saga Corporate
Finance
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Saga Corporate Finance er spesialisert innen gjennomføring av transaksjoner med privateide selskaper med
selskapsverdi mellom NOK 100 millioner og NOK 2 000 millioner. Vi tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i
forbindelse med salg av selskap og strategiske oppkjøp i Norden og internasjonalt, og har særskilt kompetanse
innen skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser. Gjennom lang og omfattende erfaring fra et stort antall
gjennomførte transaksjoner, et tydelig fokus på våre kundegruppe, et stort internasjonalt nettverk og hardt
arbeid er vi i stand til å maksimere verdier for våre oppdragsgivere. www.sagacorporate.no

