
 

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 500 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag skapar vi 

varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen. 
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IL Recycling – nu en del av Stena Recycling AB (556132-1752) 

IL Recycling ABs verksamheter (IL Recycling Service AB, IL Recycling AB, IL Recycling Trading 

AB) är per den 1 mars 2017 en del av Stena Recycling AB. Detta innebär att IL Recyclings 

återvinningstjänster nu är en del av Stena Recyclings erbjudande. 

För dig/er som leverantör innebär det att du/ni ska använda en ny fakturaadress: 

Stena Recycling AB 

FE 320 

838 73 Frösön 

I fakturan ska följande information finnas med: 

 Leverantörens namn, adress och organisationsnummer 

 Referens* i form av en femsiffrig kod  

 Fakturanummer 

 Inköpsordernummer (PO-xxx ) vid beställning via vårt inköpssystem 

*Medarbetare på Stena Recycling AB som gör en beställning är skyldig att uppge en referens i form av 

resultatenhetsnummer t ex 40136. Saknas informationen uppmanar vi er att begära den.  

Översättningstabell finns på www.stenarecycling.se. 

 

Vi arbetar med elektroniska fakturor, se bifogad process från Inexchange. Stenas GLN kod är 

7365561321753. 

 

Vid frågor kontakta gärna Leverantörsreskontra på Stena Recycling AB, tel 010-445 81 00 eller 

mejl: levreskontra@stenarecycling.se 

 

Från och med den 23 februari finns all information kring det som är viktig för dig som leverantör 

att veta på www.stenarecycling.se. 

 

Välkommen till Stena Recycling! 

 

Med vänlig hälsning 

Marika Björnum, Inköpschef Stena Recycling AB 

Ulrika Madeberg, Ekonomichef Stena Recycling AB 

 

http://www.stenarecycling.se/
http://www.stenarecycling.se/


 

   

BILAGA 1 
 

Information om överlåtelse av avtal 

Information om partsbyte m m 

 

IL Recycling överlåter hela sin verksamhet till Stena Recycling per den 1 mars 2017. 

Överlåtelsen innefattar bland annat att IL Recycling AB, org.nr 556056-2687, IL Recycling 
Trading AB, org.nr. 556495-7552, och IL Recycling Service AB, org.nr 556023-0194, 
överlåter samtliga avtal (inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter enligt sådana 
avtal) till Stena Recycling AB, org.nr 556132-1752.  

Stena Recycling är därför, från och med 1 mars 2017, ny avtalspart i det/de avtal ni har 
med IL Recycling, IL Recycling Trading och/eller IL Recycling Service. 



  

 

 

InExchange | 556700-9971  

Kaplansgatan 16 e | 541 30 Skövde  

0500 – 44 63 60 | www.inexchange.se 

 

 
 
 

Att skicka en e-faktura är mycket enkelt. Den standardlösning som passar er bäst beror givetvis på 
era befintliga förutsättningar. Nedan finns flera olika lösningar att välja mellan. Kan ni redan idag 
skicka en Svefaktura så använder ni er befintliga lösning. 

 
 

 För dig med affärssystem eller bokföringsprogram: 

 InExchange Fakturaskrivare 
För er som har kunder med önskemål om olika format – e-faktura, PDF eller papper. Fakturorna skickas 
direkt från ert affärssystem medan vi håller koll på vilken kund som vill ha vad. 
Pris: Från 99 kr/mån 

 

 InExchange Integrerade tjänster  
Om ni har stora fakturaflöden kan en integrerad lösning passa bäst. Kontakta oss för en offert. 
 

 InExchange Web – för dig utan affärssystem 
Stena Recycling AB erbjuder er som inte har ett affärssystem eller bokföringsprogram att manuellt 
registrera 100 fakturor per år - via InExchange Web. 
 

 
 
Ta del av fördelarna i InExchange Network 
Att skicka e-fakturor kräver ingen utbildning eller specialkunskaper. Att komma igång nu ger er både 
konkurrensfördelar och innebär att ni kan skicka e-fakturor till både befintliga och framtida kunder. I 
InExchange Network får ni också tillgång till påminnelse & inkassohantering, full koll på vilka av era 
kunder som kan ta emot e-faktura och tjänster för att skicka hela flödet – e-faktura, papper och 
pdf.nå 

 

 
 

0500-44 63 60 
 
www.inexchange.se 
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