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Acando förvärvar majoriteten i tyska app- och 
webbutvecklingsbolaget Brickmakers GmbH  
 
Acando har förvärvat  majoriteten i den tyska applikationsutvecklaren Brickmakers 
GmbH. Förvärvet är ett resultat av Acandos ambition att skapa ett ledande digitalt 
helhetserbjudande och skapar en unik kompetensmix inom mobilapplikations-
utveckling. Köpet trädde i kraft den 6 oktober 2016. 
 
Brickmakers GmbH är specialiserade inom mobila lösningar och webbapplikationer. 
Företaget grundades 2008 i Koblenz och har idag 25 anställda. Både Brickmakers och 
Acando har starka marknadspositioner och omsätter tillsammans drygt 4 MEUR i segmentet 
mobila lösningar på den tyska marknaden.  
 
Målet är att genom det nya, gemensamma erbjudandet, skapa en stark position som 
specialist på digital innovation och förstärka marknadspositionen ytterligare.  
 

- ”Den här strategiska sammanslagningen av två framgångsrika företag ger oss en unik 
marknadsposition och förmåga att förse både befintliga och potentiella kunder med 
moderna och högklassiga mobila lösningar”, säger Guido Ahle, Managing Director 
Acando GmbH. 
 
- ”Samarbetet mellan våra två företag är svaret på den ökade efterfrågan från 
marknaden. Det är ett logiskt nästa steg för att kunna bredda vår tjänst och säkerställa 
tillväxt”, säger Timo Ziegler, Managing Director Brickmakers GmbH. 

 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Guido Ahle, Managing Director Acando GmbH, guido.ahle@acando.de, +49 173 6042736 
Anna Ohlsson, Head of Marketing Acando, anna.ohlsson@acando.com, +46 704 134179 
 
 
 
 
 
 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare 
skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och 
digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi 
och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
www.acando.se 
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