Pressmeddelande

Addnode Group fortsätter sin Europeiska
expansion och förvärvar holländska infostrait
Stockholm den 24 mars, 2017
TechniaTranscat, ett Addnode Group bolag, och det ledande kunskapsföretaget inom PLM,
tillkännagav idag att de har förvärvat infostrait, en holländsk PLM- och BIM-specialist med en
omsättning på 25 miljoner kronor.
Bakgrund och motiv


Infostrait är i linje med TechniaTranscats strategi att växa genom att förvärva högkvalificerade
värdeadderande återförsäljare av Dassault Systèmes programvara i utvalda geografiska områden,
där Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg), med en befolkning i storlek med Norden
utgör en tillväxtmöjlighet.



Som en del av TechniaTranscat kommer infostrait att ha tillgång till ännu bredare kompetens och
ett större antal konsulter, vilket gör det möjligt för deras kunder att förverkliga sin PLM-vision.



TechniaTranscat kommer efter förvärvet att ha mer än 540 anställda i Österrike, Finland, Tyskland,
Indien, Norge, Slovakien, Sverige och USA och en sammanlagd omsättning på 804 MSEK (2016).

”Infostrait, som varit en god partner till oss under många år är kundfokuserade, kvalitetsmedvetna och agila
i deras affärsstrategi. Det är med stor glädje som jag välkomnar dem till TechniaTranscat och jag ser
verkligen fram emot att växa tillsammans i Benelux-området, utöka 3DEXPERIENCE plattformen och
TechniaTranscat fotavtryck genom att tillhandahålla mätbara verksamhetsförbättringar för våra kunder ",
säger Jonas Gejer, VD för TechniaTranscat och affärsområdeschef för affärsområde Addnode Group PLM.
"Vi är mycket glada över att bli en del av den ledande PLM-aktören i Europa. Detta ger oss möjlighet att ge
våra kunder den fulla kapaciteten hos TechniaTranscat och fortsätta vår tillväxtresa i Benelux ", säger Jaap
Holweg, grundare av infostrait och ny chef för affärsområdet Benelux inom TechniaTranscat.
Infostrait, med 18 medarbetare och en omsättning på 25 miljoner kronor, kommer att vara en del av
TechniaTranscat och affärsområde Product Lifecycle Management. Förvärvet har inga villkor och affären
förväntas slutföras den 3 april 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB
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Jonas Gejer, VD TechniaTranscat och affärsområdeschef Addnode Group PLM
Phone: +46 (0)733 77 24 14, e-mail: jonas.gejer@techniatranscat.com

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. Över 600 000
ingenjörer och tjänstemän använder dagligen någon av våra systemlösningar.
Vi är 1 300 medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien, Storbritannien,
Tyskland, USA och Österrike. 2016 uppgick nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

