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Byggfakta Group stärker ytterligare sin 
marknadsposition i USA

Byggfakta Group har förvärvat samtliga tillgångar i Bid Ocean och North America Procurement 
Council (NAPC) från Bid Ocean, Inc. Bid Ocean och NAPC erbjuder sina kunder en tjänst för att 
effektivt söka efter och i offentliga upphandlingar och privata byggprojekt i Nordamerika.

Bid Ocean grundades 2001 och är idag en ledande tjänst för sökning bland offentlig och privat 
upphandling samt en annonsplattform vars prenumeranter kan söka efter aktiva upphandlingar för 
att delta i anbudsprocessen.

NAPC grundades 2015, är baserat på samma mjukvara och data som Bid Ocean och erbjuder en 
specifik och regional tjänst för byggentreprenörstjänster och utrustning och har över 115 lokala och 
marknadsspecifika portaler för sökning i.

Omsättningen för de två förvärvade plattformarna uppskattas för 2022 uppgå till cirka USD 2,1 
miljoner.

”Vi är glada över att ha förvärvat Bid Ocean och NAPC. De nu förvärvade verksamheternas 
erbjudande påminner om vad vi erbjuder via vår nyligen förvärvade plattform Quest, och vi ser stor 
potential för kommersiella synergier i vår expanderande verksamhet. Därutöver kommer förvärvet 
stärka vårt kombinerade erbjudande i Nordamerika och öka kvalitén på informationen vi erbjuder 
för såväl offentliga upphandlingar som generella byggnadsprojekt.” säger Damian Eastman, CO-
CEO APAC, US and Canada Byggfakta Group.

Båda verksamheterna förväntas konsolideras i Byggfakta Group i december 2022. Förvärvet 
beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2022.

Om Byggfakta Group

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige och med anor från 1936, är en ledande 
digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, 
maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder. Bolagets kärnutbud ligger i 
fyra produktsegment och riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) 
Projektinformation - en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation - programvara 
som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation - en onlineplattform 
som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en 
omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering - programvara för e-sourcing och e-
upphandling.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 697 22 22
E -post: erik.kronqvist@byggfaktagroup.com
 
Hemsida: www.byggfaktagroup.com
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