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Kollect on Demand Holding AB (publ) beställer nya BIGbins och 
lanserar en ny uppställningsplats för avfallsavlämnig 
I dag, den 21:e september, meddelar Kollect on Demand AB (publ) att bolaget genom BIGbin 
beställt 10 nya avfallkomprimatorer -BIGbins – att placera ut i Galway

Kollects helägda dotterbolag för avfallsavlämning, BIGbin Waste Technology Ltd (BIGbin), har i dag 
beställt ytterligare 10 nya högteknologiska avfallskomprimatorer.

De nya avfallskomprimatorerna finansieras av existerande kassa och är en del av den planerade 
expansionen av BIGbin stationer under Q1 2022.

Till detta skall nämnas att BIGbin lanserar en ny uppställningsplats för avfallskomprimatorer i 
Newcastle, Galway. Med Newcastle har BIGbin Waste Technology LTD, i dagsläget, 34 operationella 
stationer och expanderar bolagets avfallsavlämning till ytterligare en stad på Irland.

John O’Connor, VD, säger: 
“Jag är mycket glad över att kunna offentliggöra denna order i dag. Denna order, tillsammans 
med de order vi tidigare kommunicerat under året, understryker BIGbins strategiska betydelse för 
Kollect. Med dessa order och vår pipe-line av nya uppställningsplatser har vi alla förutsättningar att 
expandera BIGbin och vår marknadsledande position inom avfallsavlämning.

Om BIGbin:  BIGbin har växt från att ha funnits på 12 platser 2019 till dagens 34. Med en offensiv 
expansionsplan och investeringar från Kollect kommer BIGbin de närmaste åren att fortsätta att 
expandera sitt nätverket av ”Pay-As-You-Go” avfallsavlämningsplatser till kunder i varje större stad 
i Irland.  
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Om Kollect 

Grundat i Waterford, Irland, är Kollect on Demand Holding AB (publ) ett innovativt teknikföretag 
som erbjuder lösningar för affärskunder och privatkunder inom avfalls-insamling på Irland.
Bolaget är lista på Nasdaq First North Growth Market (symbol: KOLL) med Mangold som Certified 
Advisor (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Bolaget tillhandahåller två huvudtjänster Avfallsinsamling och avfallsinlämning.
Inom avfalls-insamling erbjuder Bolaget en nätbaserad tjänst som hjälper kund att hitta ett 
lämpligt pris utefter tjänst som efterfrågas. Inom segmentet avfallsavlämning tillhandahåller 
bolaget själva stora avfallskomprimatorer, kallade ’BIGbins’, för återvinningsbart material, samt 
hantering av hushållsavfall, vilka finns placerade på platser över Irland.

För mer information gå till www.kollect.ie.


