
 

 

Addnode Group har förvärvat Scanscot Technology 

STOCKHOLM, 2 November 2020 – Addnode Group meddelade idag att dotterbolaget Technia, 

kunskapsledaren inom PLM och Engineering, har förvärvat Scanscot Technology AB 

(”Scanscot”) – en nordisk ledare inom avancerad simulering baserad i Lund och Göteborg. 

Scanscots nettoomsättning uppgick 2019 till 38 MSEK. 

Scanscot är den ledande nordiska återförsäljaren av SIMULIA, simuleringsprogramvaruportföljen från 

Dassault Systèmes. Företaget har också utvecklat BRIGADE - en Abaqus / SIMULIA-baserad 

fristående produktportfölj för simulering av broar och infrastruktur. Scanscot har omfattande kunskap 

och stor erfarenhet av avancerade simuleringstjänster till ett brett spektrum av industrier som 

infrastruktur, forskning och energi. 

”Scanscot är en tydlig nordisk ledare inom avancerad simulering. Vi har arbetat sida vid sida med 

många av våra kunder under det senaste decenniet. Nu bestämde vi oss för att det är dags att gå 

samman. Det kombinerade teamet kommer att tillhandahålla världsledande simuleringsförmåga till 

den nordiska TECHNIA-kundbasen och oöverträffad kunskap om 3DEXPERIENCE-plattformen till 

Scanscots kunder. Scanscot och TECHNIA delar intresse av och fokus på forskning, teknik och 

kundvärde.. Simuleringsteknik och kunskap är viktiga delar i vårt gemensamma syfte - Att göra 

produktutveckling hållbar”, säger Jonas Gejer, VD för Technia. 

Avtalstecknande och tillträde ägde rum idag den 2 november 2020 och Scanscot kommer att 

konsolideras som en del av Addnode Groups PLM division.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group 

Tel: +46 (0) 704 20 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com 

 

Jonas Gejer, VD för Technia och divisionschef, Addnode Group PLM  

Telefon: +46 (0) 733 77 24 14, e-mail: jonas.gejer@technia.com 

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

och digitala 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 offentlig sektor. 

 

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019 uppgick 

nettoomsättningen till 3,4 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För 

mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com 
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