
 
 

 
 

Pressmeddelande  

 

Addnode Group förvärvar programvarubolaget Adtollo och 

stärker sin position som ledande leverantör av lösningar inom 

samhällsbyggnad 

Stockholm den 22 september, 2017 - Addnode Group har förvärvat det svenska 

programvarubolaget Adtollo som utvecklar lösningar som effektiviserar processer inom 

samhällsbyggnad. Bolaget har 16 medarbetare och omsätter cirka 24 MSEK. 

Adtollo har sedan 1993 tillhandahållit moderna verktyg för samhällsbyggnadsprocessen och utvecklat 

system för kart- och entreprenadbranschen. Bolaget levererar bland annat det egenutvecklade CAD-

systemet Topocad till över 100 svenska kommuner och flera av Nordens ledande byggföretag. 

- Sverige är ett av Europas snabbast växande länder vilket ställer stora krav på utvecklingen och 

förvaltningen av vår infrastruktur. För att kunna hantera detta behöver både offentlig sektor 

och byggindustrin hjälp av oss IT-leverantörer. Vi måste kunna leverera moderna digitala 

lösningar som ökar kvaliteten, hållbarheten och kostnadseffektiviteten i vår samhällsbyggnad. 

Med Adtollo som del av Addnode Group har vi stärkt vår position som ledande IT-leverantör 

inom sektorn, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process 

Management. 

 

- Adtollo arbetar sedan tidigare med flera bolag inom Addnode Group och det här är ett 

naturligt steg för oss att gå. Tillsammans med Addnode Group har vi ett ännu bättre och 

fulltäckande alternativ att erbjuda våra kunder”, säger Stefan Andersson, VD på Adtollo. 

Tillträde sker 2 oktober 2017 och bolaget kommer att ingå i Addnode Groups affärsområde Process 

Management.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Andreas Wikholm, affärsområdeschef, Addnode Group Process Management.  

Telefon: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com 

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group  

Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.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. 

Vi är 1 400 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, 

Kanada, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, 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. 
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