
 
 

Pressmeddelande 
 
Tekis stärker sin marknadsposition genom förvärv av produkter för 
hantering av fastighetsinformation 

STOCKHOLM, 13 maj 2014 – Addnode Groups dotterbolag Tekis har förvärvat produkterna 
EDP Fastighet och EDP Vision Fastighet, informationsregister för hantering av 
fastighetsinformation. Tekis har sedan tidigare ett eget system för hantering av 
fastighetsinformation och detta förvärv stärker Tekis marknadsposition ytterligare. 
  
Produkterna EDP Fastighet och EDP Vision Fastighet används av ett trettiotal kommuner. Tekis 
befintliga lösning för denna marknad är baserad på den egna produkten Tekis-FIR, som idag är ledande 
inom detta segment. 
  
”Förvärvet ökar kundnyttan i våra nuvarande erbjudanden och stärker vår förmåga att bemöta 
kundernas växande behov och kravet på ny teknik. Vår produkt Tekis-FIR är idag ett starkt erbjudande 
till alla Sveriges kommuner och kommunala bolag. Med förvärvet av EDP Fastighet och EDP Vision 
Fastighet når vi nya kunder och kan därmed stärka vår position på marknaden. Detta visar vår tydliga 
intention att vara våra kunders partner på den kommunala marknaden”, säger Carin Andersson, VD för 
Tekis. 
  
För mer information vänligen kontakta: 
Carin Andersson, VD, Tekis AB 
Tel: +46 (0) 8 404 31 81, e-post: carin.andersson@tekis.se  
 
 
Om Tekis 
Tekis levererar moderna kommunaltekniska verksamhetssystem för hållbar medborgare-service. Med 
verksamhetsnära kompetens ger vi våra kunder service, valfrihet och trygghet. Vi har kontor på ett 
flertal orter i landet. Vårt huvudkontor finns i Köping och det största kontoret ligger i Sundbyberg. 
Tekis ingår i Addnodes affärsområde Process Management - Verksamhetskritiska 
ärendehanteringssystem och säkerhetslösningar för offentlig sektor. Mer information om Tekis finns på 
www.tekis.se.  
 
 
Om Addnode Group 
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och 
offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar verksamhetskritiska IT-
lösningar för specifika behov hos våra kunder. Varje dag använder 250 000 ingenjörer våra system för 
att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig 
sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning. 

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. 2013 uppgick 
nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small 
cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com. 


