Ringarums Värdshus blir för Rasta nr 27 i ordningen
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Rasta förvärvar Ringarums Värdshus!
Vid E22 söder om Söderköping ligger Ringarums Värdhus, ett familjeföretag
med en fantastisk historia av att ha givit service och arbetstillfällen på orten.
Nu har 30-talets mjölkbilar ersatts och dagens värdshus erbjuder frukost,
catering, konferens och givetvis dagens lunch, OK/Q8-butik, bensinstation
och busstop. Värdhuset har länge varit ett nav för bussresenärer och omsatte
2019 totalt ca 45 miljoner kronor. Nu byter Värdshuset ägare och ett annat
familjeföretag tar över, från och med 1 Juli tillträder Rasta Group.
”Vi har haft några skakiga månader med tanke på rådande omständigheter,
men vi ser en tydlig positiv utveckling nu när reserestriktionerna har lättats

och fler folk befinner sig längs vägarna” säger Mikael Tervaniemi från Rastas
ägarfamilj och fortsätter. ”Det är klart att det är annorlunda att förvärva något
i dessa tider men vi tror stenhårt på det vi håller på med och att branschen
har en ljus framtid efter Covid-19. Med det sagt är Ringarum en fin
anläggning med mycket outnyttjad potential som vi sneglat på länge, och
stoppet blir ett fint tillskott till våra serviceanläggningar.”
När Rasta, som är Sveriges största familjeägda restaurang- och
upplevelseföretag förvärvar Ringarums Värdshus, lägger de till anläggning 27
i ordningen. Idag finns Rasta längs de flesta landsvägarna runt om i landet
och omsatte 2019 ca 1,3 miljarder kronor. Anläggningarna omfattar
restauranger, butiker, caféer och hotell under varumärken som Espresso
House, Burger King, Preem OKQ8, Circle K, Triumf Glass & Godis.
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Rasta Group Aktiebolag är ett svenskt familjeföretag med
serviceanläggningar, restauranger, hotell, fastigheter, pubar och nattklubbar
runtom i Sverige.
Rasta Group bedriver idag 6 affärsområden. Rasta, Arenarestauranger,
Kulturrestauranger, A Star, Gastropubar samt fastigheter. Huvudkontoret
ligger i Göteborg
Idag finns Rasta i 25 orter i Sverige och längs de flesta landsvägarna runtom i
landet.
Anläggningarna omfattar restauranger, butiker, hotell samt kompletterande
verksamheter som Burger King, Espresso House, OKQ8, Preem och Cirkle K.
Tönnebro är den nordligaste anläggningen och Rasta Hallandsåsen den
sydligaste.

Under 2019 förvärvades Brändåsen, det byggdes också nytt hotell i Götene.
Arenarestaurangerna innefattar all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på arenorna Nya Ullevi & Gamla Ullevi.
I Kulturrestauranger bedrivs restaurangrörelserna Skansens Restauranger
med ett flertal restauranger, kiosker, fastfoodenheter, fest- och
konferensvåningar, bland annat Solliden, Högloftet och Nyloftet. Kungliga
Dramatiska Teaterns restauranger, med bland annat Frippe och
Dramatenterrassen. Haga Forum i Hagaparken samt Trädgår’n i Göteborg och
Rådhuskällaren i Malmö. Sedan 2017 bedrivs även sommarklubben Port Du
Soleil på Trädgår´n.
Från 2018 bedrivs också Gastropubarna Old Beefeater Inn samt John Scott's
Gamla Ullevi, båda belägna i Göteborg.
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