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B3 Consulting Group AB (publ) förvärvar i dag managementkonsultföretaget Alenio 

Consulting AB, specialister inom strategi och ledning med fokus på det digitala kundmötet.  

Alenio startades 2014, har elva medarbetare och omsatte 13 MSEK med ett rörelseresultat på 1,6 MSEK 

under senaste verksamhetsåret. Med förvärvet stärker B3 kunderbjudandet inom digitaliseringsprocessen. 

– Digitalisering står högt på agendan för våra kunder inom både offentlig och privat sektor. Med Alenio-

teamet ombord stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder i alla faser av en digitaliseringsprocess, 

från analys och strategi till genomförande, säger Sven Uthorn, koncernchef för B3 Consulting Group. 

 

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av B3, säger VD Fredrik Dolléus för Alenio. Vi har liknande synsätt 

på den digitala affären och delar grundläggande värderingar kring medarbetarna, kultur och 

entreprenörskap. Att få en ny långsiktig huvudägare innebär att vi kan ingå i ett större sammanhang 

och få mer kraft att fortsätta växa inom vårt specialistområde. Det ger också nya förutsättningar att 

arbeta tillsammans med andra bolag inom B3 och öka värdet i våra leveranser. 

 

Förvärvsfakta 

• B3 förvärvar 60 procent av Alenio, med framtida option att öka ägandet till 100 procent 

• Köpeskillingen betalas kontant vid tillträde med 5,4 MSEK  

• Alenio har kontor i Stockholm 

• Bolaget konsolideras i B3-koncernen per 1 januari 2019  

 

 

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3 Consulting Group AB (publ), sven.uthorn@b3.se, tel 070-899 3670 

Fredrik Dolléus, VD, Alenio Consulting AB, fredrik.dolleus@alenio.se, tel 070-387 12 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag 

och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga 

upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i 

Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 

619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, 

Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  
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