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Polygon och AK-konsult förvärvar Caliber Sanering  

Sverige AB 
 
Polygon Sverige AB har tecknat avtal om att förvärva Caliber Sanering Sverige AB per den 1 april 
2018. Polygon vill bredda sitt tjänsteutbud till att även omfatta sanering och därigenom kunna 
ge våra kunder ett bredare erbjudande där vi tar ett större ansvar i skadorna.  
 
Inledningsvis kommer Polygon att kunna erbjuda saneringstjänster i de områden Caliber Sanering 
Sverige AB idag finns, vilka är södra Norrland, Dalarna, delar av Mälardalen och Stockholm. 
Avsikten är att successivt kunna erbjuda saneringstjänster i fler delar av landet.  
 
Caliber Sanering Sverige AB har ett starkt fokus på kvalitet, vilket ligger helt i linje med hur Polygon 
vill uppfattas av kunderna. Företaget delar även Polygons grundläggande värderingar - integritet, 
ambition och empati.  
 
"Jag ser stora möjligheter i förvärvet av Caliber Sanering. Vid sidan av våra specialisttjänster inom 
fukt med fokus på kundernas totalkostnad, kan vi nu erbjuda våra kunder ett bredare och mer 
anpassningsbart tjänsteutbud." säger Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB. 
 
"Caliber vill såklart att verksamheten ska växa och under Polygons starka varumärke kommer det 
att gå fort”, berättar Peter Johansson, idag VD för Caliber Sanering Sverige AB. “Båda parter gynnas 
då fukthantering och skadesanering ofta innefattas i samma uppdrag. Synergieffekten kommer att 
generera jobb åt båda hållen på ett självklart sätt”.  
 
Efter förvärvet kommer Peter Johansson att ansvara för saneringsverksamheten inom Polygon 
Sverige AB. Caliber Sanering kommer i och med övertagandet att marknadsföras under Polygon 
och AK-konsults varumärke. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB på thomas.perman@polygongroup.com  
eller +46 70 750 2613. 
 
 
 
 
 
Polygon Sverige och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. 
Detta görs genom att tillhandahålla tjänster inom torkteknik, fuktsäkerhet, temporär klimathållning och 
läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och strävar alltid efter att 
hjälpa företag med helhetslösningar, använda ny teknik och minimera miljöpåverkan. 
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