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Transportören AB tecknar exklusivt 4PL-avtal med det världsledande
elektronikåtervinningsföretaget Sims Recycling Solutions AB.
-

”Vi på Sims befinner oss i en oerhört expansiv fas av vår Nordiska verksamhet. På grund av det ville vi lägga större
fokus på vår kärnverksamhet och vårt erbjudande till marknaden. Därför var denna lösning med outsourcing av
våra transport- & logistikbehov perfekt för oss.” säger Sargon Chanko, försäljningschef på Sims Recycling
Solutions AB

Från och med 2015-01-01 väljer Sims Recycling Solutions AB att anlita Transportören AB för logistik- &
transport, leverantörsförhandling, flödesoptimering såväl som ekonomisk kontroll och rapportering.
Transportören startades i Göteborg för 25 år sedan (1989) och finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Norrköping.
Sims Recycling Solutions - världens ledande elektronikåtervinningsföretag, som ingår i Sims Metal
Management ser på detta strategiska samarbete som en naturlig del av sin tillväxt på den Nordiska
marknaden.
Huvudanläggningen finns i Katrineholm och dess verksamhet sträcker sig över hela Norden. Målgruppen
är i huvudsak företag, organisationer och nationella insamlingssystem med ett behov av att uppfylla EU:s
WEEE-direktiv (gällande elektriska och elektroniska produkter som klassats som farligt avfall).
Transportören AB:s kontor i Norrköping kommer att fungera som en förlängd- & förstärkt arm av Sims
logistikavdelning och kommer först och främst att ansvara för materialinsamling, emballagehantering och
linjetrafiker till Sims.
-

”Det känns väldigt spännande att arbeta med Sims eftersom de har ett så brett behov!
Walking Floor-trailers, skåp-ekipage, bulktransporter och tåg. Vi förstod direkt att Sims var på jakt efter någon
som kunde samordna hela kedjan; från det att ett företag väljer att på ansvarsfullt sätt återvinna sin förbrukade
elektronik – till dess att materialet är ordentligt omhändertaget av Sims personal.” säger Erik Söderström,
marknadsansvarig på Transportören AB.

Transportören erbjuder en bred portfölj av tjänster; Nordisk fjärrtransport- & distribution, lager, plock- &
pack, projekt- & specialtransporter – samt den tjänst Sims nyttjar – fjärdepartslogistik.
-

”Med vår erfarenhet, kompetens och personliga service vet vi att vi kan erbjuda flexibla, men samtidigt
kostnadseffektiva tjänster som utmanar ’de stora’ – samtidigt som vi kan erbjuda rationellare mer affärsmedvetna
tjänster än ’de små’.” säger Niclas Berndtson, VD på Transportören AB.

Transportören AB

Fakta Sims Recycling Solutions
Sims Recycling Solutions är en division inom Sims Metal Management, ett av världens ledande företag
inom återvinning av metaller och icke-metaller som plast och glas. Företaget är verksamt på över 230
platser världen över och återvinner 13 miljoner ton per år. Sims Recycling Solutions investerar i teknik över
hela Europa och USA, och är marknadsledande inom innovativ återvinning och återanvändning av olika
slags produkter och hanterar i nuläget cirka 600 000 ton elektronik per år. Den svenska huvudanläggningen
finns i Katrineholm och dess verksamhet sträcker sig över hela Norden. Målgruppen är i huvudsak företag,
organisationer och nationella insamlingssystem med ett behov av att uppfylla EU:s WEEE-direktiv
(gällande elektriska och elektroniska produkter som klassats som farligt avfall).
Läs mer: www.simsrecycling.se

Fakta Transportören AB
Transportören är ett privat, svenskägt transport- & logistikföretag med säte i Göteborg. Sedan starten
1989 har de skaffat sig en stark position bland den handfull transportförmedlare som finns i Sverige.
Företaget har sedan ett generationsskifte 2011 breddat sitt tjänsteutbud till att omfatta 4PL, parti- &
styckegods, full loads, lager och crossdocking-terminaler. Sedan 2005 är bolagets verksamhet certifierad i
enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Läs mer: www.transportoren.se
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