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Pressmeddelande från AFRY 

AFRY förvärvar mjukvaruföretaget Zert AB  

För att ytterligare stärka det digitala erbjudandet 

förvärvar AFRY mjukvarubolaget Zert AB. 

 
Zert AB utvecklar webbaserade programvaruprodukter och tjänster inom 
riskhantering, arbetsmiljö och teknisk dokumentation.  
  
AFRY ser en potential i att erbjuda dessa produkter och tjänster till fler kunder. Miljö, 
hälsa och säkerhet är alla topprioriteringar på företagens agendor och en viktig pelare 
inom hållbarhet. Marknadens behov av experter och digitalisering inom detta område 
ökar för varje år, drivet av en hållbar omställning med ny teknik och ofta mer 
komplexa system och produkter.  
 
Genom att förvärva Zert kommer AFRY att möjliggöra tillgång för Zerts digitala 
produkter och tjänster till många nya kunder och därmed skala upp verksamheten från 
dess nuvarande storlek; och även omvandla fler rådgivningstjänster till 
programvaruförbättrade tjänster, genom att kombinera digitala verktyg med 
expertrådgivning. 
  
"Framgångsrik och effektiv riskhantering kräver affärsintegrerade verktyg det har vi 
hittat i Zert och är imponerade av värdet de skapar med sina produkter. Tillsammans 
blir vi en stark aktör som digitaliserar området säkerhet och risk inom alla branscher”, 
säger Henrik Cederschiöld, affärsområdeschef Specialized Technical Services.  
 
“Vi är väldigt glada över att få vara en del av AFRY. Tillsammans med AFRY blir vi 
starkare och får ännu bättre möjligheter att erbjuda marknaden Zerts smarta tjänster 
inom teknikinformation och riskhantering”, säger Peter Levisson, vd för Zert AB.  
  
Zert AB har en årlig omsättning på cirka 16 miljoner kronor och nio anställda i 
Umeå. Bolaget konsolideras i AFRY från 1a oktober 2021.  
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Cathrine Sandegren, EVP and Head of Communications & Brand   

+46 70 292 68 26 

 

 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och 

rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. 

 

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, 

som skapar hållbara lösningar för kommande generationer. 
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