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Nu blir Proco Services en del av Uniwater, en koncern i tillväxt med kärnverksamhet 
inom vatten och avlopp. Förvärvet innebär möjligheter för expansion till fler   
regioner för Proco Services, men ändrar inte Proco Services tjänsteerbjudande.  
Proco Services  fortsätter att erbjuda rörarbeten utan störningar för kunden, genom 
patenterade metoder för blockering och anborrning. 

PRESSMEDDELANDE

Proco Services blir en del av Uniwater 

Strax innan jul blev det klart att Proco Services blir en del av 
 Uniwater,  en av Nordens ledande koncerner inom VA-infrastruktur. 
Uniwater har en bredd av specialistkompetenser med 260 med-
arbetare i 10 dotterbolag. Genom dotterbolagens expertis har kon-
cernen hel täckande VA-lösningar till den nordiska marknaden. 

Att Proco Services blir en del av Uniwater skapar möjligheter för 
expansion i fler regioner. Teamet av tekniska specialister i Stockholm  
och  Ängelholm kan se fram emot att få draghjälp till att hitta nya 
kunder genom att verka i ett större sammanhang. 

– Vi har byggt Proco Services för att kunna växa och ta nästa steg. 
Det finns en välskött grund att bygga vidare på, och jag hoppas 
genom att bli en del av Uniwater kunna expandera på ett sätt som vi 
inte har haft kapacitet för själva. Att vi blir en del av Uniwater känns 
helt rätt väg att gå. Vi har samma värdegrund – vi ser på människor 
och affärsverksamhet på samma sätt med fokus på kvalitet, innova-
tion och teknik, säger Mikael Hannegård, VD Proco Services. 

Förvärvet av Proco Services ligger i linje med Uniwaters tillväxt-
strategi och bidrar till synergieffekter mellan Uniwaters olika affärs-
områden. Fredrik Jonsson, VD för Uniwater, beskriver förvärvet 
som del av den strategiska satsningen att växa i Stockholm och stor-
stads region erna i Sverige. Med Proco Services som del av gruppens 
specialisttjänster blir koncernen än mer heltäckande och kan öka 
sitt geogra fiska upptagningsområde inom ett växande marknads-
segment inom VA.

– Anborrnings- och blockeringstjänster är i tillväxt i VA-bran-
schen. Genom att förvärva Proco Services kan vi expandera inom 
segmentet och erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga och nischade  
tjänster. Vi ser stor potential i Norden med Proco Services som del  
av vårt helhets erbjud ande för att säkra och rusta upp det vitala sys-
tem som vatten infrastrukturen utgör, säger Johan Wallén, förvärvs-
ansvarig på Uniwater. 

Om Uniwater
Uniwater är en av Nordens ledande kon
cerner med specialister inom VAinfra
struktur. Med dotterbolagens expertis 
och kompetens erbjuder Uniwater  AB hel
täckande VAlösningar till den nordiska 
marknaden. Under 2022 hade koncernen 
cirka 260 anställda och en omsättning på  
cirka 800 miljoner kronor. Uniwater be
driver verksamhet inom affärsområdena 
Pumping Stations, Automation, Water 
Treatment, Products och Solutions. Till
sammans bildar om rådena en unik bredd 
av specialisttjänster och produkter för 
utveckling av VAinfrastruktur. Koncernen 
utgörs av ABAT, ASB VAautomation, 
Dala Kommunalteknik, ELVA, Emendo, 
IBECO, Norvatek, Proco Services, Rostfria 
VA system och Svanesunds rör.

Länkar 
 Specialister inom VA-infrastruktur  
– Uniwater

 Proco Services – Möjliggör underhåll  
på trycksatta rörsystem

För ytterligare information  
kontakta: 
 Mikael Hannegård, VD Proco Services 
mikael.hannegard@proco.se 
08 734 05 82 

 Johan Wallén, förvärvsansvarig Uniwater 
johan.wallen@uniwater.se 
0733 547073  
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