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Byggfakta Group genomför strategiskt förvärv i 
USA

Byggfakta Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Quest Construction 
Data Network (Quest CDN), genom sitt amerikanska dotterbolag BCI Central. Quest CDN 
tillhandahåller en SaaS-baserad plattform inom E-tendering för administration och hantering 
av offentliga anbudsprocesser på den amerikanska byggmarknaden. Med förvärvet av Quest 
CDN stärker Byggfakta Group sin position väsentligt och utökar sitt erbjudande till den 
offentliga sektorn i USA.

Quest CDN, som grundades 1999, tillhandahåller SaaS-baserade budhanteringssystem för 
offentlig byggnation, offerter samt förfrågningsunderlag vid allmän upphandling av varor och 
tjänster för att maximera effektivitet och kommunikation. Applikationen utformades för att 
digitalisera, automatisera och effektivt hantera beslutsprocesser och fungera som 
informationskanal mellan köpare och leverantörer.

Quest CDN redovisade en omsättning på cirka 5,9 miljoner USD med god lönsamhet under 
räkenskapsåret 2021 och har omkring 12 anställda i USA. Företaget genomförde cirka 10 500 
projekt bland sina 75 000 kunder under 2021.

"Vi är glada över att ha förvärvat Quest CDN, som kommer att fylla en lucka i produktutbudet i vår 
nuvarande amerikanska verksamhet och därmed komplettera vårt befintliga erbjudande. Quest 
CDN är en språngbräda för ökad aktivitet på den amerikanska marknaden, där vi ser en attraktiv 
marknadspotential och möjlighet till fler förvärv för att stärka vår närvaro”, säger Stefan Lindqvist, 
VD för Byggfakta Group.

Quest CDN förväntas konsolideras i Byggfakta Group i september. Förvärvet beräknas ha en 
marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat 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 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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