
 

 

Pressmeddelande den 18 april 2017 

 

Evry förvärvar Icecon Affärssystem  

 

Evry, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag, har tecknat avtal om att förvärva Icecon 

Affärssystem AB. Förvärvet innebär att Evry stärker sin position som ledande partner till 

Microsoft beträffande Dynamics NAV. Förvärvet blev klart i april 2017. 

 
Icecon Affärssystem är specialiserat på Microsoft Dynamics NAV med branschvertikaler inom 

Transport, Uthyrning och Logistik. Bolaget har 11 anställda med verksamhet i Göteborg, 

Umeå och Luleå. Genom förvärvet stärker Evry sina kompetenser och lyfter sin position inom 

transportnäringen. 

- Köpet av Icecon Affärssystem ger oss utmärkta förutsättningar att stärka vår redan 
ledande position som Microsoft Dynamics NAV-partner. I och med förvärvet gör vi 
också en medveten satsning mot transportbranschen som går i linje med vår 
långsiktiga tillväxtstrategi, säger Fredrik Almén, Sverigechef på Evry.  

Icecon Affärssytems kunder får en större leverantör som kan täcka hela kundens IT behov. 

- Genom att tillhöra Evry, har vi möjlighet att ge våra kunder och medarbetare den 

utveckling och breddning som marknaden och teknikutvecklingen kräver. Det känns 

bra att kunna arbeta i en organisation som redan är branschorienterad mot våra 

områden och dessutom har hunnit ta ett stort steg mot den nya Dynamics 365-

miljön, säger Staffan Hansson, VD och delägare i Icecon Affärssystem.  

 
Om Evry 

EVRY är ett av Nordens ledande IT- företag med stark lokal och regional närvaro i 50 nordiska 

städer. Genom rådgivning, teknik och lösningar bidrar EVRY till utvecklingen av det framtida 

informationssamhället, och skapar på så sätt värde för sina kunder och samhället. EVRY 

kombinerar djup branschkunskap och teknisk kompetens med en lokal leveransmodell och 

internationell styrka. EVRY har cirka 8.600 anställda, företaget arbetar målinriktat med att 

bevisa att nordiska kunder drivs bäst av dem som förstår den nordiska verksamheten från 

insidan. EVRY har en årlig omsättning på närmare 13 miljarder norska kronor. 

 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Almén, Sverigechef, Evry 
Tel: +46 70 333 15 59 
E-post: fredrik.almen@evry.com 

https://www.evry.com/sv/foretaget/ledarskap/ledning/

