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Stockholm/Elverum, 17. desember 2018

Nomor og Pelias går sammen
Nomor Holding AB (“Nomor”) har inngått avtale om kjøp av PELIAS Norsk skadedyrkontroll AS
(“PELIAS”). Gjennom oppkjøpet styrker Nomor sin posisjon i det norske markedet betydelig, og blir
en landsdekkende aktør. Nomor og PELIAS forventer en samlet omsetning på SEK 500 millioner, ca.
500 ansatte og ca. 30 000 kunder i 2019.
PELIAS er et av de største selskapene i Norge innen skadedyrkontroll og matsikkerhet. Med et
landsdekkende nettverk av lokale teknikere, leverer PELIAS høy servicegrad til kunder over hele landet.
PELIAS har hovedkontor på Elverum og har ca. 125 ansatte. Selskapet har en omsetning på ca. NOK
150 millioner.
“Det er med stor entusiasme vi annonserer oppkjøpet av PELIAS, en ledende og profesjonell aktør med
lang historikk i det norske markedet. Gjennom å gå sammen etablerer vi en enda sterkere
landsdekkende plattform for videre vekst i Norge. Vi ser også et stort potensial i å utvikle både den
norske og svenske virksomheten ved å ta det beste fra begge selskaper og overføre til hverandre. Vi har
store ambisjoner om å vokse videre sammen med alle de dyktige ansatte både i Nomor og PELIAS”, sier
Svein Olav Stølen, administrerende direktør i Nomor.
“Gjennom 31 år har jeg sammen med dyktige kollegaer bygget PELIAS opp fra et enkeltmannsforetak
til en ledende aktør i det norske markedet. Jeg føler at tiden er inne for å ta selskapet ett skritt videre,
og er trygg på at Nomor er en perfekt partner for PELIAS med det samme fokuset på kundetilfredshet,
kvalitet og sterk selskapskultur som vi har. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Nomor og alle våre
ansatte for å utvikle begge selskapene videre», sier Tor Harald Svendsen, gründer, hovedeier og
administrerende direktør i PELIAS.
Gjennomføring av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter.
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Nomor er Sveriges nest største aktør innen skadedyrkontroll og matsikkerhet. Nomors hovedkunder er
forsikringsselskaper, næringsmiddelselskaper, butikkjeder, eiendomsselskaper, hoteller, kommuner,
industriselskaper og landbruk. Nomor har 25 regionskontorer som dekker hele Sverige, samt
hovedkontor i Sollentuna i Stockholm. Siden 2017 har Nomor vært etablert i Norge gjennom sine
datterselskaper Effecta, ABS og Oslo Skadedyrkontroll. Les mer på: www.nomor.se

