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Bisnode förvärvar tillgångar från AXON INSIGHT och 
stärker sin position i Schweiz 
 
Bisnode har förvärvat kundtillgångarna i det schweiziska bolaget AXON INSIGHT och utvidgar 
därmed sin ledande position inom marknads- och beslutslösningar främst inom bank- och 
försäkringsbranschen. 
 
Kundtillgångarna som förvärvet innefattar är primärt banker och försäkringsbolag. Genom att 
kombinera Bisnodes högkvalitativa data tillsammans med AXON INSIGHTs marknadsledande 
aggregerings- och visualiseringsfunktioner så kommer Bisnode nu kunna stärka sitt erbjudande på en 
viktig marknad. 
 
”Kombinationen av Bisnode och AXON INSIGHT kommer ge viktiga insikter i processen för 
nykundsbearbetning för banker och försäkringsbolag, vilket kommer förbättra deras möjligheter till att 
ingå nya affärer. Vi är mycket nöjda att ytterligare ha stärkt vår position på den schweiziska 
marknaden”, säger Macario Juan, Managing Director, Bisnode Schweiz AG. 
 
Markus Binzegger, VD AXON INSIGHT fortsätter, ”Med Bisnode har vi hittat det perfekta data- & 
analyssamarbetet och jag är mer än övertygad om att vi tillsammans kommer att skapa största möjliga 
värde för våra kunder.” 
 
 
Om AXON INSIGHT 
AXON INSIGHT AG är en ledande leverantör inom nätverksanalys. Med hjälp av ledande 
analysfunktioner för bearbetning av data från företagsregister, nyheter och företagsnätverk kan 
meningsfulla insikter tas fram för att driva affärsutvecklingsstrategier. AXON INSIGHT är en del av 
AXON Group som utvecklar banbrytande lösningar för sina kunders digitala transformationer med 
cirka 700 anställda på 18 platser världen över. 
 
Om Bisnode  
Bisnode är en ledande europeisk leverantör av Data & Analytics med 2 100 anställda i 19 länder. 
Bisnode hjälper företag att hitta och hantera kunder genom hela kundens livscykel. Med vår Smart 
Data-strategi kan företag öka intäkterna och minimera förluster. Bisnode är den största strategiska 

partnern för Dun & Bradstreet, den globala leverantören av affärsinformation. 
 
För ytterligare information: 
Macario Juan, Managing Director, Bisnode Schweiz AG, macario.juan@bisnode.com 
Markus Binzegger, CEO, AXON INSIGHT, markus.binzegger@axonivy.com 
Anna Albinsson, CMO, Bisnode, 073-158 56 07, anna.albinsson@bisnode.com  
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 070-868 40 50, helene.gustafsson@ratos.se 

 
 
Om Ratos: 

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, 
Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA 
på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan 
bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara 
del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av 
Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People. 
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