PRESS RELEASE

Svensk spetskunskap stärker Anthesis globala hållbarhetstjänster

London/Stockholm, 15 september 2016 – Enveco Miljöekonomi AB ingår sedan 1 september i
Anthesis Group.
Anthesis är ett nischat globalt konsultföretag grundat på övertygelsen att kundernas affärsmässiga
framgång och hållbarhet går hand i hand.
Enveco är ett specialiserat kunskapsföretag som sedan år 2004 utför konsulttjänster, forskning och
utbildning inom miljörelaterade ekonomiska analyser och hållbarhetsanalys.
Enveco blir Anthesis miljöekonomiska center of excellence för stöd åt globala kunder i
frågeställningar kring ekonomi och hållbarhet. I Sverige kan Enveco genom Anthesis övriga centers of
excellence, internationella experter och uppdrag åt ledande globala organisationer hjälpa befintliga
och nya kunder med ett bredare och samtidigt mer specialiserat tjänsteutbud - att vara tidigt ute
med den senaste kunskapen och nya affärsupplägg blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld.
Enveco kommer i linje med Anthesis strategi att etableras som en expertorganisation,
storleksmässigt mellan de små nischade konsultföretagen och de stora multidisciplinära bolagen. ”Vi
vill vara bäst – inte störst” säger Envecos VD Åsa Soutukorva. Verksamheten i Sverige kommer att
fördjupas och breddas till nya områden genom rekrytering av medarbetare som vill arbeta i ett
dynamiskt nätverk med ledande internationella experter. Förvärv av fler företag inom Norden kan bli
aktuellt.
Stuart McLachlan, koncernchef för Anthesis Group, säger “Förvärvet av Enveco ger ett brohuvud för
Anthesis fortsatta expansion i Norden. Vi har etablerat en stark global organisation och vill förstärka
vår position på intressanta marknader för att kunna vara en viktig partner för våra globala kunder
även lokalt.”
”I Sverige kommer vi att verka under namnet Anthesis Enveco AB” säger Åsa Soutukorva, ”och vi har
redan nu stärkt vår organisation genom rekrytering av Ole Paus, tidigare affärsområdeschef på WSP
Environmental, som Commercial Director, Henrik Scharin som är senior miljöekonom och närmast
kommer från Naturvårdsverket, och Henrik Nordzell som är nyexaminerad miljöekonom. Styrelsen
breddas med två representanter från Anthesis Group och Marie Arnér, VD i Ekologigruppen.
Läs mer om Enveco och Anthesis:
www.enveco.se
www.anthesisgroup.com
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