Norska Aquatiq AS köper Kvalitet OnLine!
(Svenska Kvalitetssystem AB)

Det norska företaget Aquatiq AS har förvärvat Svenska Kvalitetssystem AB. Med förvärvet följer
Kvalitet OnLine – och alla nätverken för Kvalitet och hållbarhetsansvariga inom
livsmedelsindustrin. Ägarskiftet påverkar inte avtal med kunder och leverantörer.
Lena Persson, grundare och VD för Svenska Kvalitetssystem AB/Kvalitet OnLine kommer fortsatt vara
ansvarig för nätverken i Sverige:
– Jag är övertygad om att detta är en mycket bra lösning för att nätverken att skall kunna utvecklas
vidare långsiktigt. Medlemmarna och nätverken Kvalitet OnLine får nu tillgång till Aquatiq’s
omfattande kompetens och expertis inom kvalitet och livsmedelsäkerhet i stort. Detta säkrar att vi
även i fortsättningen kan garantera duktiga föreläsare och experter till våra möten, träffar,
utbildningar och frågeservice.
Vi kommer med ett digert program 2022 och kommer att starta upp nya nätverk. I maj månad är det
äntligen dags för Kvalitet Online Storträff – 10 årsjubileum!
Eirik Bugge, VD för Aquatiq säger följande om Kvalitet OnLine:
Aquatiq vill bidra till ökad kunskapsutveckling mellan personal inom livsmedelsbranschen genom
starka nätverk. Vi har etablerat kvalitetsnätverket Aquatiq Food Network i Norge och ser stora
synergier genom förvärvet av Kvalitet OnLine. Vårt gemensamma mål är att skapa ett nordiskt
nätverk för livsmedelsindustrin som ska bidra till ökat erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring, nya
lösningar samt ge inspiration och energi. Vi är imponerade av det nätverk Lena Persson har byggt upp
i Sverige och är glada att hon kommer att vara med och utveckla detta vidare. Tillsammans är vi
bättre!”
Om Aquatiq
Aquatiq är ett familjeföretag som varit verksamma i 33 år som till 70 procent ägs av familjen Bugge
där det nu är den andra generationen som leder företaget vidare. Idag har Aquatiq en omsättning på
cirka 600 miljoner norska kronor och 170 anställda.
Aquatiq är en marknadsledande leverantör av lösningar inom livsmedelsindustrin, som startades
1988. Koncernens kärnverksamhet är kompetens och produkter inom kemi, processutrustning,
rengöringsutrustning och rådgivning. Vi täcker hela livsmedelskedjan för att säkerställa en säker
livsmedelsproduktion.
Varje dag arbetar våra medarbetare med att skapa värde för våra kunder. Vi brinner för att hjälpa
våra kunder att uppfylla de högsta kraven och vårt team har expertis och kunskap för att säkerställa
en säker och lönsam produktion.
Huvudkontoret ligger i Norge. Aquatiq är verksamt i Norge, Sverige, Danmark, Skottland, Canada,
Australien, Nya Zeeland, Chile och USA.
Aquatiq består av 5 huvudområden. Hygiene Systems, Consult, Food Factory, Sense and Chemistry.

Vår vision är "What it takes", detta förbinder oss att alltid sträva efter nya och innovativa lösningar.
Vårt missjon är "Ledande leverantör av lösningar och expertis som säkerställer Säker Mat".
Läs mer om Aquatiq på www.aquatiq.com

Vill du veta mer om nya Kvalitet OnLine.
Tag kontakt med Lena Persson eller Eirik Bugge
Eirik Bugge: tlf: +4748104104 eller e-mail: eirik.bugge@aquatiq.com
Lena Persson: tlf: +46760120015 eller e-mail: lena@kvalitetonline.se

