
Algeco bygger en smart, bærekraftig og modulær fremtid i Norden 
Stavanger, 19.01.21 
Fire ledende modulbyggselskaper i Norden – Malthus Uniteam, Wexus-gruppen, Algeco og Temporary 
Space Nordics – er i dag stolte over å kunngjøre at de slås sammen under én merkevare, Algeco. 

Algeco har over 20 000 utleieenheter i Norge, Finland, Sverige og Danmark og skal kombinere styrken  
og ekspertisen til disse fire selskapene, og dermed tilby kundene enda større utvalg og større verdi. 

Steinar Aasland, tidligere administrerende direktør i Malthus Uniteam, skal lede Algeco på tvers av de  
nordiske landene. Hvert land har sin egen daglige leder, i tillegg til en daglig leder ved Algecos 
produksjonsanlegg i Estland.  

– Når vi er samlet som Algeco blir det enklere for kundene våre, som nå kan henvende seg til oss som 
ett kontaktpunkt for et stort utvalg produkter og tjenester og samtidig få ypperlig kundeservice. Lokal 
kunnskap, ekspertise og gode relasjoner vil fortsatt være sentrale for Algecos fremgang, og vi skal fort-
sette å styrke de lokale lederne og teamene deres til å levere til kundene våre i hvert enkelt land. Dette 
er en spennende tid for Algeco, og jeg ser frem til å jobbe sammen med kollegene mine for å bygge opp 
denne bedriften, sier Steinar Aasland, MD i Algeco.

Algeco, Malthus Uniteam, Wexus og Temporary Space Nordics er eid av Modulaire Group, det ledende 
modulbyggselskapet i Europa, Asia og stillehavsområdet. 

– Malthus Uniteam, Wexus, Algeco og Temporary Space Nordics er godt posisjonert i sine egne markeder, 
og alle er drevet av høykvalitetsprodukter og -løsninger, gode kunderelasjoner, og dyktige lokale ledere. 
Sammen, som Algeco, blir de enda sterkere, både for kundene og de ansatte. Dette vil styrke posisjonen  
i Norden og underbygge målet om å være den ledende aktøren i dette viktige og voksende markedet,  
sier Mark Higson, CEO i Modulaire Group.

Om Modulaire Group
Modulaire Group er et ledende tjenesteselskap som spesialiserer seg på modulbygg. Vi tilbyr salg og 
utleie av midlertidige modulbygg, brakker og containere av høy kvalitet for en rekke bransjer, inkludert 
offentlig sektor (skoler, barnehager, omsorgsbygg), byggebransjen, vei og infrastruktur og energibransjen. 
Vi hjelper kunder med å finne den riktige romløsningen, uansett hva de trenger. Modulaire Group opererer  
i 25 land med omtrent 250 000 modulbygg og flyttbare oppbevaringsenheter og 3400 midlertidige  
boligrom. Selskapet drives som Algeco i Europa og Skandinavia, Elliott i Storbritannia, BUKO Huisvesting, 
BUKO Bouw & Winkels og BUKO Bouwsystemen i Nederland, Ausco i Australia, Portacom i New Zealand 
og Algeco Chengdong i Kina.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Norden: Steinar Aasland, MD Algeco Nordic
E-post: steinar.aasland@malthusuniteam.com
Tlf:  90 64 26 96

Norge: Simon Ruud, MD
E-post: simon.ruud@malthusuniteam.com
Tlf: 922 29 818

Bildetekst:
Algeco lager smarte rom hvor folk kan leve, jobbe og lære. Avbildet er en midlertidig skole i Sandnes. 
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