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Altran expanderar i Sverige
Altran köper Scalae AB, ett innovativt produktutvecklingsföretag inom området industriell design,
mekanik, elektronik, produktion och outsourcad utveckling. Köpet av Scalae stärker Altrans position
på marknaden utökar företagets befintliga erbjudande och kundbas i Sverige.
”Genom att komplettera Altrans befintliga tjänsteerbjudande med kompetens inom
produktutveckling och industriell design, stärker vi vår position som ledande leverantör av kompletta
produkter och tjänster. Förvärvet av Scalae är en viktig milstolpe för Altrans utveckling i
Skandinavien och lägger grunden för vår fortsatta expansion.” säger Hans Johansson, VD för Altran i
Sverige.
Med 40 medarbetare kombinerar Scalae teknisk kunskap, kreativ industridesign, management och
fokus på slutanvändarens behov för att möjliggöra effektiv och innovativ produktutveckling. Scalae
har mångårig erfarenhet inom komplett produktutveckling med många framgångsrika
marknadsintroduktioner av både små serier samt massproducerade produkter.
”Köpet ger oss helt nya möjligheter att fortsätta växa och ta marknadsandelar tillsammans med
Altrans övriga verksamhet i Skandinavien. Altrans profil och företagskultur passar oss mycket bra
och vi ser en stor potential att utvecklas och växa som en del av Altran”, kommenterar Pär
Gramming, VD för Scalae.
Genom köpet utökas Altrans portfölj av produktutvecklingstjänster.
”Att fortsatt jobba med marknadsinriktad teknikutveckling på en bredare front i Skandinavien känns
som ett utmärkt sätt att expandera vår affärsmodell för komplett produktutveckling. Jag ser fram
emot de nya utmaningarna”, säger Peter Arndt, grundare och marknadschef för Scalae.
Köpet beräknas vara slutfört i början av januari 2014.

Om Altran
Altran är Europas ledande konsultföretag inom högteknologisk R&D och innovativa IT-lösningar med 20 000 medarbetare
världen över. Företaget är noterat på Paris-börsen och har funnits sedan 1982. I Skandinavien är Altran representerade i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Karlstad och Oslo. Altran har en ledande position inom Enterprise Content
Management och Intelligenta system med fokus på forsknings- och informationsintensiva företag inom såväl privata som
offentliga

sektorn.
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webbutveckling och produktutveckling inom bl.a. telecom, medicinteknik, fordons- och försvarsindustri. Innovation är Altrans
ledstjäna och tillsammans med sina kunder utvecklar företaget framtidens lösningar, system och produkter.

För mer information om Altran & Scalae, se www.altran.se & www.scalae.se

