Addnode Group förvärvar SSA och Simuleon
med en nettoomsättning på 55 MSEK
Stockholm den 3 december, 2018
Addnode Group, Europas ledande leverantör av mjukvara och tjänster för design- och
ingenjörsverksamheter, meddelade idag att de har förvärvat simuleringsspecialisten
SSA och dess systerbolag Simuleon med en sammanlagd nettoomsättning på cirka 55
MSEK.
Förvärven av Strategic Simulation & Analysis Limited ("SSA") och Simuleon B.V.
("Simuleon") är i linje med Addnode Groups strategi att vara en internationell
marknadsledande leverantör av programvara och tjänster för simulering, design och
ingenjörsverksamheter. SSA och Simuleon kommer att ingå i Addnode Groups division
Product Lifecycle Management (PLM) tillsammans med TechniaTranscat och Intrinsys.
"SSA och Simuleon, två mycket framgångsrika simuleringsföretag med specialistkunskaper,
kommer att göra det möjligt för Addnodes PLM-division att vidareutveckla sin position som
kunskapsledare och leverantör av överlägsen kompetens och service till våra europeiska och
internationella kunder. Kombinationen av Intrinsys, TechniaTranscat och SSA / Simuleon
kommer att bilda den tydliga # 1 Dassault Systèmes Value Solution-samarbetspartnern med
den mest omfattande erfarenheten av att sälja, implementera och stödja 3DEXPERIENCEplattformen ", säger Jonas Gejer, divisionschef för Addnode Groups PLM-division.
SSA och Simuleon är båda partner för Dassault Systèmes SIMULIA produktsortiment och
tillhandahåller programvara, utbildning och konsulttjänster för digital teknikutveckling och
utför produktsimulering med hjälp av Finite Element Analysis (FEA) och multiphysik. SSA
är baserade i Charlbury, England och Simuleon i Zaltbommel, Nederländerna. För mer
information besök www.ssanalysis.co.uk och www.simuleon.com.
För mer information, vänligen kontakta:
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Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror
och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör
av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien,
Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick
nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

