PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 26 februari 2021

2MA stärker för framtiden – blir en del av Progrits
2MA Technology, techbolaget som ligger bakom marknadsledande system för att boka,
administrera och analysera större fordonsparker, har blivit en del av företagsgruppen Progrits.
Förvärvet innebär stora möjligheter för både bolaget och koncernens framtida utveckling.
Sedan torsdagen den 18 februari 2021 är 2MA Technology
AB ett helägt dotterbolag i mjukvarukoncernen Progrits.
2MA har kunder från LKAB:s gruvor i norr till Ystad
kommun i söder, fördelat på ca. 1000 kunder och 10 000tals dagliga användare av de kundanpassade systemen.
Förvärvet ska hjälpa 2MA att ta ytterligare kliv på
marknaden och för med sig optimism inför framtiden.
– Vi kände stor glädje när förvärvet blev klart. Vi vet att
det finns många steg på vägen framåt, men både vägen
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2MA Technologys lösningar används i stora delar av Sverige, inte minst av landets kommuner. Nu ska
samarbeten och kunskapsutbyten stärka erbjudandet ytterligare – och samtliga delägare till bolaget
följer med på resan.
– Alla vill vara med framåt och se hur långt vi kan ta bolaget, men vi behöver lite draghjälp och inspel.
Sedan första kontakten med Progrits har det känts bra hela vägen och det ska bli spännande att
bekanta oss ytterligare med gruppen. Vi är övertygade om att synergier med koncernens andra bolag
kommer innebära produkter som göra våra kunder ännu nöjdare, säger Mathias Johansson.
Progrits är en företagsgrupp av B2B-orienterade mjukvarubolag. Koncernen har 138 anställda och
omsätter ca. 200 MSEK. Förvärvet av 2MA innebär stora möjligheter för Progrits, då bolaget och dess
affär passar väl in i gruppen.
– Under förvärvsprocessen blev det tydligt att det finns en väldigt stor potential i 2MA. Likt flera av
koncernens bolag, utvecklar de mjukvara som är ledande inom sina områden. Detsamma gäller
människorna i bolaget, som kommer tillföra viktig kunskap i gruppens gemensamma väg framåt, säger
Björn Ekström, Koncernchef för Progrits.
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2MA Technology AB är ett techbolag som utvecklar system för att boka, administrera och analysera större
fordonsparker. Primära kunder är offentliga organisationer och företag med yrkesbilar, firmabilar eller
förmånsbilar. Läs mer på www.2matechnology.se

