INFORMATION
För kännedom vill vi meddela våra kunder att IB-RENT STÄDSERVICE AB har förvärvats
av Jens och Håkan Sundqvist som också äger HS Service och support.
Med deras engagemang och mångåriga kunskap om branschen har vi På IB-RENT stort
förtroende för dem som ägare. Tanken med förvärvet är att stärka IB-RENT AB med resurser
och att fortsätta driva IB-RENT AB med samma personal och på de orter som IB-RENT AB
bedriver sin verksamhet idag.
Som kund kommer ni fortfarande ha samma personal som kommer till er. Den skillnaden ni
kommer märka ( I Nybro) är att Lasse vår arbetsledare kommer gå i pension och ersättas av
Andreas Hagström samt att Niklas Hetz är den som ni kan vända er till vid kontraktsfågor.
Vid de övriga kontoren ( Kalmar, Mönsterås) sker inga andra förändringa vad det gäller
personal eller verksamhet.
Överlåtelsen av aktierna sker den 2/9 2019 därefter kommer jag ”Jussi” och Gisela fasas ut
och ersättas av ovanstående personer.
Jens Sundkvist VD säger följande om affären:”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HS Service & Support AB har haft en stadig tillväxt i Kalmar Län i över 15 år och vi har blivit väl
bemötta av företagen i länet.
Vi har nu fått chansen att växa ytterligare, genom ett förvärv av ett anrikt företag som funnits i
ert län i 30 år och den möjligheten tog vi.
HS har i och med detta förvärvat alla aktier i IB- RENT STÄDSERVICE AB och från den 2
september, ligger detta bolag i vår koncern.
Vi kommer behålla IB –RENT som ett eget bolag.
Vi är ödmjuka i vårt övertagande och har valt att behålla IB Rent i den fina riktning som Gisela
och Jussi drivit sitt företag.
HS och IB kommer inte att konkurrera mot varandra utan kommer i stället att sammarbeta för
att ge våra kunder den bästa servicen.
Vi kommer allt för att förtjäna att få vara er leverantör av lokalvård och andra service tjänster
Med vänlig Hälsningar:
Jens Sundqvist VD
HS Service & Support AB

