
 

 

 

Pressmeddelande  

 

Addnode Group förvärvar programvarubolaget 

inPort och blir Nordens ledande leverantör av 

logistiklösningar för hamnar 

Stockholm den 11 december, 2017 

Addnode Group har förvärvat programvarubolaget InPORT Intelligent PORT Systems AB 

(”inPort”) som utvecklar logistiklösningar för hamnar, terminaler och rederier. Bolaget är Nordens 

ledande leverantör inom sitt marknadssegment och omsätter cirka 25 MSEK.  

inPort har över 25-års erfarenhet av att implementera och integrera avancerade logistiklösningar till 

sina kunder. Bolagets egenutvecklade programvarusvit PORTIT används av över 90 procent av de 

svenska hamnbolagen. Bolaget har under senare år nått stora framgångar utanför Sveriges gränser och 

idag finns nordiska logistiknav som till exempel Köpenhamn och Stavanger på kundlistan.  

- Våra hamnar spelar en samhällskritisk roll med tanke på dess betydelse för moderna hållbara 

logistikkedjor och en väl fungerande import- och exportverksamhet. Med inPort ombord stärker 

Addnode Group sin position som ledande leverantör av programvarulösningar till hållbara städer 

och samhällen, säger Andreas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process 

Management. 

 

- Vi är mycket glada över att bli en del av Addnode Group. Vi får klart bättre förutsättningar att 

serva kunder i både Norden och övriga Europa. Dessutom ser jag starka synergier inom områden 

som GIS och 3D-visualisering där Addnode Group är marknadsledande, säger Tord Svanqvist, VD 

för inPort.  

 

Tillträde sker 2 januari 2018 och bolaget kommer att ingå i Addnode Groups affärsområde Process 

Management.   

För mer information, vänligen kontakta: 

Andreas Wikholm, affärsområdeschef, Addnode Group Process Management.  

Tel: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com  

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group  

Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com 
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Om Addnode Group 

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror 

och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör 

av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande 

leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. 

Vi är 1 400 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, 

Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2016 uppgick 

nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer 

information, vänligen besök: www.addnodegroup.com. 

http://www.addnodegroup.com/

