PRESSEMELDING – 10 JULI 2014
ISS FACILITY SERVICES SELGER DERES NORDISKE BEMANNINGSVIRKSOMHET
PERSONALHUSET STAFFING GROUP TIL ADOLFSEN GRUPPEN
Adolfsen Gruppen har i dag inngått avtale med den verdensledende aktøren innen facility
services ISS Facility Management om kjøp av dets nordiske bemanningsvirksomhet
Personalhuset Staffing Group. Oppkjøpet skjer i tilknytning til Adolfsen Gruppens eierskap i
Agito, som leverer bemanningsløsninger til helse og omsorgssektoren i Norden.
Personalhuset er et nordisk bemannings- og rekrutteringsselskap med 30 lokasjoner i regionen. Majoriteten av
selskapets virksomhet er pr i dag i Norge, hvor selskapet er en en ledende aktør og det selskapet med størst vekst
i det norske markedet. Personalhuset har ca 3.300 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og hadde en samlet
omsetning i 2013 på NOK 839 mill.
Det bakenforliggende rasjonale for oppkjøpet fra Adolfsen Gruppen sin side var deres eierskap i Agito, et selskap
som tilbyr bemanningstjenester til helse- og omsorgsektoren i Norden. Agito vil etter planen bli fusjonert inn i
Personalhuset som vil virke som Adolfsen Gruppens plattform innen bemanningstjenester i Norden.
«Vi er veldig fornøyde med denne transaksjonen. Salget er del av en pågående strategisk transformasjon mot
ytterligere fokus på kjerneaktiviteter og egen leverte tjenester. Personalhuset og dets ansatte vil få en god eier i
Adolfsen Gruppen med fokus på videre vekst og de rette forutsetninger for å utvikle virksomheten videre», sier
Troels Bjerg, CEO for ISS Nordic Region
«ISS har en veldig sterk posisjon i Norden, med et antall viktige og strategiske kunder og om lag 40 000 ansatte i
regionen. Vi er den ledende leverandøren av facility services og vårt fokus og engasjement i regionen, som vi
anser som vårt hjemmemarked, vil forbli uendret etter salget av Personalhuset», tilføyde han.
«Det har vært både spennende og givende å jobbe med Personalhuset. Ledelsen gjorde et solid inntrykk i møter
med kjøpere og var en betydelig ressurs i prosessen. Selskapets særdeles kompetente ledelse kombinert med en
sterk og innarbeidet bedriftskultur er drivkraften bak et av de mest vellykkede bemanninsselskapene i Norden.
Med et slikt utgangspunkt var det tilfredsstillende å få på plass en løsning som både har et godt strategisk
rasjonale men også et nytt eierskap som vil tilføre et dedikert fokus og ressurser til å utvikle selskapet videre»,
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

