
San Sac Group kjøper Orca Group.                5. April 2018. 

Orca Group er en ledende fransk produsent av horisontale og vertikale emballasjepresser samt 

komprimatorer under varemerkene Sacria, Galicer og Pressor. 

Med oppkjøpet vokser San Sac Group betydelig og forsterker ytterligere sin markedsposisjon. Orca 

Group er markedsledende på det franske markedet. Konsernet har 175 ansatte inkludert et 

salgsteam på 15 og et servicenettverk på flere enn 70 serviceteknikere. Sacria, det første selskapet i 

Orcakonsernet, ble grunnlagt i 1964. 

«Strategisk er det et viktig oppkjøp for begge parter. Dette skyldes at vi legger til ny produksjons-

kapasitet gjennom de to produksjonsenhetene i Orca Group men også på grunn av den ledende 

posisjonen i det franske markedet. Flere interessante muligheter åpner seg i flere verdensmarkeder 

når vi kan kombinere San Sac Groups internasjonale rekkevidde med Orca Groups produkt-

portefølje», sier Fredrik Jaginder, konsernsjef i San Sac Group. 

Grunnleggeren og tidligere majoritetseier av Orca Group, Jean-François Bedos, fortsetter som 
konsernsjef og kommenterer: «Jeg er stolt og glad for at Orca Group, som jeg har utviklet over 50 år, 
nå blir en del av San Sac AB. Jeg er inspirert til å jobbe med dem og utforske nye muligheter for å 
utvide virksomheten ytterligere internasjonalt». 
 
«Produktspekteret fra Orca Group sammen med de vertikale emballasjepressene fra Orwac er en 
sterk kombinasjon og vi kan tilby et komplett utvalg av egenprodusert utstyr for avfallskomprimering. 
Vi ser fram til å utvikle virksomheten med Jean-François Bedos og hans team», sier Tomas Johansson, 
markedssjef i Orwak. 
 
San Sac Group. 
San Sac Group er den ledende leverandør av produkter til innsamling, lagring og behandling av avfall i 
Skandinavia. Gruppen er en verdensledende produsent av vertikale emballasjepresser. Selskapet, 
med Accent 2012 som majoritetseier, ble dannet ved sammenslåingen av San Sac AB og EnviroPac AS 
samt det påfølgende oppkjøpet av Orwak AB. Gruppen har utvidet den internasjonale satsingen ved 
å etablere datterselskapet Orwak Nord-Amerika, oppkjøp av selskapet Easi Recycling i Storbritannia, 
svenske ATS & Service Link samt Proshop i Russland. I alt, etter oppkjøpet av Orca Group, har San Sac 
Group ca. 480 ansatte og en samlet omsetning på 148 M EUR. www.sansacgroup.se 
 
Orwak AB. 
Orwak er ledende aktør innen produksjon av komprimeringsløsninger for en innovativ og lønnsom 
avfallshåndtering. Hovedkontoret er i Sverige og de er representert i ca. 40 land gjennom egne 
selskaper og distributører. www.orwak.com 
 
Orca Group. 
Orca Group har base i Frankrike. De er ledende på design, produksjon og distribusjon av horisontale 
og vertikale emballasjepresser samt komprimatorer under varemerkene Sacria, Galicier og Pressor. 
Konsernet har et salgs- og servicenettverk med flere enn 70 serviceteknikere. Orca Group har 177 
ansatte og en omsetning på ca. 28 M EUR. www.sacria.fr  www.pressor.fr  www.galicier.fr 
www.savn1.fr  
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San Sac Group Head Office Linköping, Sweden 
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