
 
 

 

 

Telefon 08-695 60 00 

E-post info@sweco.se 

www.swecogroup.com 

  

 

   

PRESSMEDDELANDE 

 

24 juni 2021 

 

Sweco förvärvar Boydens Engineering  
 
Sweco har tecknat avtal om att förvärva det belgiska teknikkonsultbolaget Boydens 
Engineering, med en stark ställning inom design av innovativa och hållbara byggnader.  
 
Boydens Engineering grundades 1961 och har specialiserat sig på hållbara byggnadsprojekt 
inom offentlig och privat sektor. Boydens Engineering erbjuder branschledande konsulttjänster 
inom mekanik, el, VVS och brandsäkerhet och är särskilt erkänd inom design av hållbara 
byggnader med ”nettonollutsläpp”. 
 
Boydens Engineering har fler än 150 specialister, varav häften arbetar från kontor i Brügge, 
Gent och Bryssel. Internationell närvaro finns även i Luxemburg och Vietnam. Omsättningen 
under 2020 uppgick till cirka 10 miljoner euro. 
 
”Sweco och Boydens Engineering har samma syn på betydelsen av hållbar och innovativ teknik 
och design. Tillsammans skapar vi en marknadsledande verksamhet inom byggnadsdesign och 
teknik i Belgien. Det gläder mig att få välkomna Boydens Engineerings medarbetare till Sweco”, 
säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco. 
 
”När vi nu gör gemensam sak är vi övertygade om att vi tillsammans kan erbjuda kunderna 
ännu bättre och bredare expertis och bidra till den omställning mot hållbarhet som vi ser i 
samhället i dag. Det gör det också möjligt att förverkliga båda företagens tillväxtambitioner”, 
förklarar Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco Belgien. 
 
”Vi kommer gemensamt att sträva efter smarta energilösningar som skapar byggnader med 
minimal miljöpåverkan. Swecos kraftfulla ambition att bidra till en omställning av samhället 
passar oss perfekt. Dessutom är Swecos kultur med öppen och effektiv kommunikation mot 
kunderna och lokala experter som verkar i ett internationellt sammanhang tilltalande. Vi är 
mycket glada för det varma, respektfulla mottagandet vi får som jämlika partners”, säger Dirk 
Boydens, vd för Boydens Engineering. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 

Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco Belgien, +32 473 888 202, 
erwin.malcorps@swecobelgium.be 
 
Geert Cools, Senior Communication Officer Sweco Belgien, +32 477 61 25 15,  
geert.cools@swecobelgium.be 
  

Johnny Nylund, Presschef Sweco Group, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se 

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder 
utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, 
ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande 
konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. 
Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com. 
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