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Pressmeddelande från AFRY

AFRY förvärvar finska infrastrukturbolaget
Suunnittelukide Oy

AFRY har förvärvat Suunnittelukide Oy, ett finskt bolag som erbjuder tjänster inom
projektering, konstruktion och byggplatsuppföljning. Företaget är experter på
brodesign och avancerade konstruktionslösningar. Med detta förvärv stärker AFRY sitt
erbjudande i Finland.

− Infrastruktur är ett av våra viktigaste tillväxtsegment, och med det här förvärvet
kommer vi att stärka vår tekniska specialistkompetens inom brodesign och avancerade
konstruktionslösningar avsevärt. Det gör det möjligt för oss att erbjuda ett mer
övertygande och omfattande tjänsteerbjudande till våra kunder inom
infrastruktursektorn i Finland, säger Mikko Inkala, Transportation Finland, AFRY.

−Vi är glada och stolta över att bli en del av AFRYs internationella expertgrupp inom
infrastruktursektorn. Att vara en del av AFRY gör det möjligt för våra medarbetare att
bidra i intressanta infrastrukturprojekt med starkt fokus på hållbarhet. Vår 20 år långa
erfarenhet av att utforma broar och avancerade konstruktioner kommer att fortsätta
framöver som en del av AFRY, säger Jarmo Niemi, VD för Suunnittelukide Oy.

Suunnittelukide Oy har cirka 25 experter i städerna Tammerfors, Åbo, Kouvola,
Seinäjoki och Jyväskylä i Finland. Företagets nettoomsättning uppgick 2020 till 34
MSEK.

Suunnittelukide Oy konsolideras i AFRY Finland Oy från och med den 1 april 2021, och
under en övergångsperiod fortsätter företaget att verka under sitt nuvarande
varumärke.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikko Inkala
Chef Transportation Finland, AFRY
tel. +358 40 716 9133
mikko.inkala@afry.com

Jarmo Niemi
Managing Director, Suunnittelukide Oy
tel. +358 50 411 6210
jarmo.niemi@suunnittelukide.com

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och
rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering,
som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
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