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Addnode Group förvärvar Cadassist med omsättning 
på 110 MSEK  

Stockholm den 14 september, 2018 - Addnode Group, Europas ledande leverantör av 
programvaror och tjänster för design- och ingenjörsverksamheter, meddelade idag att de 
har förvärvat Cadassist Ltd och d2m3 Ltd ("Cadassist") med en sammanlagd 
nettoomsättning på cirka 110 MSEK. 

Förvärvet av Cadassist ligger i linje med Addnode Groups strategi att vara en internationell 
marknadsledande leverantör av programvaroror och tjänster för design- och ingenjörsverksamheter. 
Cadassist är en partner till Autodesk och en brittisk ledande leverantör av programvara, utbildning och 
konsulttjänster till arkitekter, ingenjörsverksamheter och byggindustrin. Cadassist levererar även tjänster 
inom PLM till tillverkningsindustrin. Cadassist med 23 anställda har sitt kontor i Manchester, England. 
För mer information om Cadassist besök www.cadassist.co.uk 

"Cadassist, ett framgångsrikt företag med kvalificerade medarbetare, kommer att hjälpa oss att 
ytterligare utöka vår marknad och tillsammans kan vi bättre betjäna våra kunder med mer kompetens, 
kapacitet och en bredare produktportfölj,” säger Jens Kollserud, VD för Symetri, ett Addnode Group-
företag. 

"Förvärvet av Cadassist matchar mycket bra Addnode Groups strategi att växa genom att förvärva 
högkvalificerade partners till Autodesk och överföra vår produktportfölj, kunskap och kapacitet till dem, 
säger Rolf Kjærnsli,” Divisionschef för Addnode Group Design Management. 

Cadassist kommer att konsolideras som en del av Addnode Groups division Design Management. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group  
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com  

Rolf Kjærnsli, Divisionschef, Addnode Group Design Management.  
Tel: +47 (0) 915 75 961, e-post: rolf.kjaernsli@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 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, 
Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 
2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på 
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com. 
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