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Sweco förvärvar det danska arkitektföretaget KANT Arkitekter A/S
Sweco har slutit avtal om att förvärva det danska arkitektföretaget KANT Arkitekter.
KANT Arkitekter har en stark position inom den offentliga sektorn för utbildningslokaler
och bostäder, särskilt i östra delen av Danmark.
Förvärvet är del av Swecos tillväxtstrategi att på lång sikt skaffa sig en ledande position på alla
hemmamarknader. Sweco har vuxit fram ur övertygelsen om styrkan i att kombinera arkitektur
med tekniktjänster, och förvärvet ligger helt i linje med denna strategi. Genom förvärvet kommer
Sweco att ha totalt 1 150 arkitekter, varav 320 i Danmark.
”Genom att kombinera vår expertis skapar vi en unik position där vi kan erbjuda våra kunder fullt
integrerade tjänster inom arkitektur och teknik. Jag är stolt över att vi fortsätter att stärka vår
marknadsposition i Danmark när det gäller integrerade konsulttjänster och välkomnar våra nya
kollegor på KANT Arkitekter till Sweco”, säger Dariush Rezai, affärsområdeschef för Sweco
Danmark.
KANT Arkitekter, som grundades 1977, är främst inriktat på projekt inom offentlig verksamhet
kopplat till utbildning och allmännyttiga bostäder. Företaget har cirka 75 medarbetare och ett
kontor i Köpenhamn. Intäkterna för kalenderåret 2018 uppgick till 90 miljoner DKK.
”Vi har under åren utvecklat starka relationer med våra kunder. Genom att bli en del av Sweco
säkerställer vi att våra kunder får tillgång till ett ännu bredare utbud av kompetenser och
internationell erfarenhet. Dessutom kommer våra medarbetare att kunna fortsätta att delta i de
mest spännande projekten och ha tillgång till Sweco-koncernens breda kompetensbas”, säger
Anders Bay Holm, partner på KANT Arkitekter.
I och med förvärvet kommer Sweco Danmark att ha en omsättning på 1 360 miljoner DKK med
11 kontor och 1 250 medarbetare.
För ytterligare information, kontakta:
Anne Aksglæde Stahl, kommunikations- och marknadschef, Sweco Danmark, +45 2165 6455,
anne.aksglaede@sweco.dk
Johnny Nylund, presschef Sweco Group, +46 73 773 5189, johnny.nylund@sweco.se
Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara
byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan
vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år.
Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka
20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information,
www.swecogroup.com.
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