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Semantix, Nordens ledande leverantör av
kvalificerade språk- och
kommunikationstjänster, expanderar
genom att förvärva Tamarind
Semantix befäster sin position som det ledande språk- och
kommunikationstjänsteföretaget i Norden ytterligare genom förvärvet av
samtliga aktier i Tamarind AB, en framstående och välrenommerad leverantör av
översättningstjänster i Sverige.
Tamarind grundades för 21 år sedan och har vuxit till att bli ett av Sveriges ledande
översättningsföretag inom sin nisch med ett stort antal kunder, dels inom offentlig
sektor, dels svenska och internationella företag som alla har behov av kvalificerade
översättningstjänster.
– Vi är mycket glada över att få välkomna Tamarind till Semantix, säger Anders
Uddfors, koncernchef för Semantix.
– Tamarind har en stark ställning inom översättning i Sverige och har precis som
Semantix fokuserat på kunden och kvaliteten i kunderbjudandet. Tamarind har en
mycket erfaren och kunnig personal som samtliga följer med vid förvärvet. Vi är även
mycket glada att Tamarinds grundare och vd, Britt-Marie Seex, fortsätter sitt
framgångsrika arbete hos oss på Semantix med att utveckla Tamarinds befintliga
kundrelationer samt fokusera på att få Semantix översättningsverksamhet att växa
ytterligare. Genom utbyte av kompetens, nätverk och kundrelationer mellan Semantix
och Tamarind skapas goda förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt för Semantix
och verksamhetsområdet översättning, fortsätter Anders Uddfors.
– Marknaden för översättningstjänster befinner sig i stark tillväxt. Det är bland annat
ett resultat av globaliseringen och ökade krav från både myndigheter och företag på
allt mer professionell kommunikation och informationsbehandling. Vi märker även
att många av våra översättningskunder har glädje av att Semantix tillhandahåller
mängder av andra språktjänster, såsom myndighetstolkning, affärs- och
konferenstolkning, språkutbildningar och skribenttjänster, avslutar Anders Uddfors.
– Vi är mycket glada över att bli en del av Semantix, och att vi tillsammans nu kan ge
våra kunder ett ännu starkare erbjudande – och tillgång till en större bredd av språkoch kommunikationstjänster, säger Tamarinds ägare och grundare Britt-Marie Seex.
– Semantix har en mycket spännande framtid och bolaget är väl rustat för tillväxt,
både organiskt och via selektiva förvärv av kvalitetsföretag, liknande det som bolaget
har gjort i dag, säger Lars Verneholt, partner på Litorina.

Semantix
Huvudkontor: Linnégatan 89E

Telefon, växel

www.semantix.se

Postadress: Box 10059, 100 55 Stockholm

08-506 225 50

info@semantix.se

SVERIGE

FINLAND

NORGE

2(2)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Uddfors, vd Semantix, 0703-77 48 04, anders.uddfors@semantix.se
Lars Verneholt, partner Litorina, 0733-86 92 07, lars.verneholt@litorina.se
Om Tamarind
Tamarind AB grundades 1989 och har genom åren vuxit till ett medelstort
översättningsföretag med kunder bland myndigheter samt inom bank, fordonsteknik,
medicin och läkemedel, turism, med mera. Genom att erbjuda hög kvalitet med kort
leveranstid har Tamarind uppnått en stark ställning bland kunder som ställer höga
krav på sina översättningar.
Om Semantix
Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språk- och
kommunikationstjänster. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och
skribenttjänster. Koncernen omsätter över 300 miljoner kronor och har omkring 170
anställda samt över 6 500 språkleverantörer spridda över hela världen. Företagets
svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Umeå.
I Finland har Semantix kontor i Helsingfors och Uleåborg. Semantix kontor i Norge
finns i Stavanger, Trondheim och Hamar. I dagens Semantix återfinns erfarenhet och
kompetens från flera välkända mindre varumärken som alla har tagit med sig sin
specialistkompetens in i Semantix, till exempel inom juridik, medicin och teknik. Läs
mer om Semantix på www.semantix.se.
Om Litorina
Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och
industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess
ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom
egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital
Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital
III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och
välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2,3 miljarder kronor i
Litorinas tre fonder. Läs mer om Litorina på www.litorina.se.

