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Byggfakta Group förvärvar ledande
informationsbolag för byggindustrin i Irland
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Construction Information
Services (CIS), genom sitt brittiska dotterbolag Glenigan. CIS är Irlands ledande leverantör av
informationstjänster till byggindustrin i Nordirland och Irland. Med förvärvet expanderar
Byggfakta Group sin affär inom informationstjänster till byggindustrin geografiskt.
CIS grundades 1972 och är Irlands ledande leverantör av information till byggnadsindustrin i
Nordirland och Irland. Bolaget tillhandahåller omfattande och tillförlitlig marknadsinformation till
byggsektorn om alla betydande byggprojekt i hela Irland.
CIS hade en nettoomsättning på cirka 1,6 miljoner euro under verksamhetsåret 2020 och har cirka
20 anställda baserade i Dublin och Banbridge.
Förvärvet av CIS stärker Glenigans position som den mest omfattande leverantören av
informationstjänster för byggindustrin i Storbritannien och Irland och expanderar Byggfakta Groups
internationella affär.
”När vi ville expandera och bredda vårt utbud ytterligare på de irländska marknaderna var CIS det
självklara valet av bolag att förvärva. De är ett väletablerat och pålitligt varumärke i både
Nordirland och Irland som tillhandahåller den bästa möjliga servicen för sina kunder. Vi ser fram
emot att välkomna CIS-teamet och bygga vidare på vår gemensamma expertis för att leverera
den bästa och mest pålitliga tjänsten för våra kunder ”, säger Victoria McEwen, VD för Glenigan.
CIS konsolideras i Byggfakta Group under oktober. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på
Byggfakta Groups vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, ansvarig för Investor Relations
Tel: +46 (0) 70 510 1022
E -post: fredrik.satterstrom@byggfaktagroup.com
Hemsida: www.byggfaktagroup.com
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Om oss

Byggfakta Group är ett marknadsledande mjukvaru- och informationsbolag inom byggsektorn
med en egenutvecklad molnbaserad tjänst och fullt integrerad data- och mjukvaruplattform.
Koncernen är en betydande aktör i mittpunkten av byggbranschens ekosystem.
Bolaget har en unik position med starkt fotfäste i Norden och Storbritannien, tillsammans med en
ökad närvaro i övriga Europa, Asien och USA för att kunna driva byggbranschens digitala
transformation.
Byggfakta Group har tillsammans med BCI omkring 1 700 anställda fördelade i 22 länder.
Huvudkontoret ligger i Ljusdal.
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