
 
 

 

 

STOCKHOLM 2020-01-26 

 

Public Clean AB har förvärvat Breddens Ekonomi Städ AB.  

Breddens Städ med verksamhet i Stockholmsområdet, grundades år 2005. Företaget 

omsätter idag ca 20 miljoner kronor och har cirka 50 anställda. Bakgrunden till försäljningen 

är att Breddens Städ vill hitta nya vägar för att fortsätta utvecklas kraftfullt på 

Stockholmsmarknaden. Att få en ny ägare med resurser och kapacitet som kan bidra till 

företagets utveckling är då det bästa alternativet för framtiden. 

 

Public Clean AB startades 2006 av Kostas Halvatzopoulos och 2016 så kom Abbe Elyounssi 

in i bilden. Abbe har 20 år i branschen och drev bolaget Express Gruppen AB. När han 2013 

sålde verksamheten till Alliance Plus, så hade bolaget närmare 400 anställda. Abbe och 

Kostas har tillsammans fortsatt att utveckla Public Clean och idag omsätter deras bolag 22 

miljoner och har 47 anställda. Public Clean AB har sina kunder inom segmentet hotell, 

restaurang och kontor inom privata sektorn. Uppköpet innebär att man kommer att kunna 

vara med på offentliga upphandlingar inom kort.  

Abbe Elyounssi, ägare på Public Clean AB:  
Vi är mycket nöjda med den här affären. Den stärker vår närvaro i Stockholmsregionen, där 

vi idag har vår verksamhet. Dessutom stärker vi vårt erbjudande inom nya 

marknadssegment, såsom byggstädning, fastighetstäd och FM marknaden. Den kompetens 

som finns i Breddens Städ kompletterar vår nuvarande organisation på ett bra sätt. 

Jotta Kutsioni, VD och grundare till Breddens Ekonomi Städ AB:  
Nu får vi möjligheter att utvecklas och växa ytterligare. Med Public Clean AB som ägare blir 

förutsättningarna goda att fortsätta vidareutveckla såväl verksamheten som tjänsterna. 

Affären är en bra lösning för alla parter.  

Hur fusionen kommer att gå till och övrig information som kan vara viktigt för dig som kund 

kommer inom några veckor.  

 

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Abbe Elyounssi, ägare och driftansvarig  abbe@publicclean.se 
070-795 02 55 

Kostas Halvatzopoulos VD,   kostas@publicclean.se 
070-456 54 04 

Jotta Kutsioni, driftansvarig, ekonomi  jotta@breddens-stad.se 
070-546 96 49 
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