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Pressmeddelande från AFRY 

AFRY tecknar avtal om att förvärva Optima Nexus 
Consulting i Schweiz 

Förvärvet av Optima Nexus ligger i linje med AFRYs digitaliseringsstrategi och 
kommer att stärka företagets kapacitet inom digital kapitalförvaltning.  

Optima Nexus är ett schweiziskt IT-företag som är specialiserat på strategisk 
tillgångsförvaltning. Företaget har utvecklat ett digitalt ramverk för 
tillgångsförvaltning, Mobility Infrastructure Asset Management (MIAM), och en 
motsvarande programvarusuite som används för att utvärdera stora tillgångsportföljer. 
Optima Nexus fokuserar på rådgivning i samband med användning av MIAM- 
programvarusuite för strategisk tillgångsförvaltning. Företaget hjälper 
tillgångsförvaltare att utvärdera finansieringskraven för att säkerställa en hållbar 
hantering av sina tillgångsportföljer. Företaget grundades 2011. 

Med AFRYs samlade kunskap inom digitalisering och tillgångsförvaltning, stärks 
kunderbjudandet med skalbara affärslösningar för en bred kundbas. Lösningarna 
kommer att förbättra livscykelhanteringen och ge bättre kontroll över kostnaderna för 
portföljer av infrastrukturtillgångar. Syftet är att skapa ett hållbart infrastruktursystem 
för flygplatser, hamnar, järnvägar och vägar.  

– Vi ser fram emot att välkomna våra nya kollegor från Optima Nexus och tillsammans 
skapa värde för våra kunder. Förvärvet kommer att ytterligare stärka vår digitala 
position och bidra till vår mission att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, 
säger Robert Larsson, EVP och Divisionschef Industrial and Digital Solutions inom 
AFRY. 

– Vi är glada att bli en del av AFRY eftersom företagets internationella tyngd ger oss 
möjlighet öka den geografiska marknadsräckvidden för MIAM-ramverket och 
introducera det i ännu flera industrisektorer. Genom att kombinera våra styrkor kan vi 
skapa mervärde för våra kunder och samtidigt ge våra medarbetare ökade 
utvecklings- och karriärmöjligheter, säger Jan Göritz, vd för Optima Nexus. 

Optima Nexus Consulting AG har en årlig omsättning på cirka 37 MSEK och 17 
medarbetare stationerade i Basel, Schweiz och Berlin, Tyskland. Förvärvet ska 
genomföras i slutet av april 2021 och Optima Nexus kommer att konsolideras i AFRY 
från och med den 1 maj. 
 
För ytterligare information, kontakta: 

Cathrine Sandegren, EVP och kommunikationschef 
070–292 68 26 
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AFRY är ledande i Europa inom teknik, design och rådgivning, med global räckvidd. Vi 
påskyndar övergången till ett hållbart samhälle. 

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

Making Future 

 


