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ÅF förvärvar energidivisionen av spanskt solenergiföretag 

I enlighet med ÅFs tillväxtstrategi och ambitionen att stärka företagets 

globala position inom sektorn för förnybar energi förvärvar ÅF 

energidivisionen av det spanska ingenjörsföretaget ARIES Ingeniería y 

Sistemas S.A. 

 

ARIES är ett fristående ingenjörsföretag baserat i Madrid med en energidivision som 

erbjuder konsult- och ingenjörstjänster inom sektorn för förnybar energi med fokus på 

solkraft för den globala marknaden. ARIES har en solid meritlista inom utveckling, 

ingenjörstjänster, byggövervakning och drift av solkraftsanläggningar med närvaro i 

över 22 länder. 

 

”Vi är glada för att nu kunna välkomna ARIES energidivision till ÅF. Förvärvet är i linje 

med vår tillväxtstrategi och stärker vår globala position inom sektorn för förnybar 

energi”, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef i ÅF. 

 

”ARIES expertis och erfarenhet inom förnyelsebar energi gör att vi tillsammans med 

ÅF kan skapa nya affärer. Transaktionen kommer att skapa mervärde för både kunder 

och anställda”, säger Javier Rojas, President, Aries Ingeniería y Sistemas S.A. 

 

”Tillsammans med ARIES kommer vi att få ett starkt globalt erbjudande och 

heltäckande kunskap om teknik, miljö, regelverk och ekonomi för en bättre 

användning av förnybara energikällor”, kommenterar Roberto Gerona, ÅFs 

divisionschef International. 

 

ARIES energidivision har cirka 30 anställda och en omsättning på cirka 5 miljoner euro 

per år. Förvärvet konsoliderades per den 1 december 2016. 

 

Corporate Communication 

ÅF AB (publ) 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. 

Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika 

teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en 

bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 

ÅF – Innovation by experience 


