Allt i Transport går samman med G-Moving
Allt i Transport & Spedition AB (AiT) förvärvar G Moving, en del av G-Solutions
(Global Freight Solutions AB) och STL Group i Göteborg. Grunden för samgåendet är
att företagens sammantagna kompetens, produktionskapacitet och kundbas bildar
Sveriges ledande flyttserviceföretag – nu med kapacitet att matcha även branschens
mest framgångsrika företag internationellt.
AiT har bedrivit verksamhet sedan 2003 och är idag Sveriges ledande leverantör av
flyttservicetjänster inom offentlig verksamhet men även en betydande aktör mot den
privata företagsmarknaden. Exempel på några av AiT:s stora och befintliga kunder är:
Stockholms läns landsting, Uppsala kommun och Kronofogdemyndigheten.
G-Moving är specialiserade på utlandsflytt och är en del av G-Solutions (Global Freight
Solutions AB) och STL Group. G-Solutions grundades i Göteborg år 2006 för att erbjuda
spedition och dörr till dörr-leveranser. G-Moving har genom åren arbetat med många
stora internationella kunder och är idag huvudleverantör för flera multinationella
koncerner samt flertalet ambassader.
AiT ser stora och tydliga synergier med affären. ”Sammanslagningen ger oss alla förutsättningar att matcha de mest framgångsrika företagen i branschen, även internationellt.”,
säger AiT:s vd Per Hansson. ”G-Movings imponerande erfarenhet av utlandsflytt
tillsammans med AiT:s enorma produktionskapacitet gör oss till en komplett partner.
Vår drivkraft är att underlätta våra kunders nästa steg genom att på ett ansvarsfullt sätt
skapa smidiga transporter i Sverige och världen, eliminera betungande administrativt
arbete och se till att de som flyttar blir hemmastadda på sin nya destination. Nu ser vi
fram emot att kunna leverera ännu bättre flyttservice, helt i linje med vår drivkraft.”
”Vi ser ingen anledning att ändra i det som G-Moving gör och skapar idag, utan det
blir ’business as usual’ under denna process.” Meningen är att G-Moving skall fortsätta
den framgångsresa man haft internationellt och i Sverige. AiT vill parallellt ytterligare
utveckla och förfina sina tjänster, både på den administrativa och produktionstekniska
sidan. Båda parter är övertygade om att det uppfylls genom förvärvet av G-Moving.
”Affären ger positiva effekter för såväl befintliga som nya kunder i form av långsiktig
utveckling och kraftfull förstärkning.”, säger G-Movings vd Johan Moerth. ”Ett komplett
utbud med bibehållen kvalitet och service, både lokalt och internationellt.”
Den gemensamma verksamheten kommer att samlas under namnet G-Moving. Under
senhösten 2018 kommer även aktieägarna i G-Solutions erbjudas andelar i AiT för att
skapa en hållbar och långsiktig allians. Verksamheten kommer initialt att ha fler än 5 000
kunder, fördelat på 3 900 årliga uppdrag och en årsomsättning på cirka 150 miljoner SEK.
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