
  
  
  

 

 
 

 

Stockholm den 2 maj 2017 

 

Språkföretaget Semantix köper danska 
TextMinded  
Språkföretaget Semantix förvärvar Danmarks största översättningsföretag 
TextMinded, med runt 80 anställda i Danmark, Sverige och flera andra länder. 
Affären gör att Semantix stärker sin ställning som ett av Europas största 
språkföretag. 

Efter förvärvet kommer Semantix omsättning uppgå till drygt 900 miljoner kronor och 
antalet anställda till runt 430 personer. Semantix är majoritetsägt av private equity 
fonden Segulah V L.P. 

– Översättningsbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling med ett ökande 
behov av investeringar, vilket ställer krav på konsolidering. TextMinded är ett av 
Europas mest tekniskt avancerade översättningsföretag och kommer bidra starkt till 
vår ambition att bli ledande i Europa, säger Anders Uddfors, vd på Semantix.  

Säljare av TextMinded är grundarna Britta Aagaard och Robert Etches samt ett antal 
andra nyckelpersoner i bolaget. De båda grundarna kommer att arbeta vidare inom 
Semantix. Britta Aagaard blir Country Manager för Semantix verksamhet i Danmark 
och Robert Etches blir Head of Innovation. 

– Genom Semantix storlek och styrka får vi möjlighet att verkligen förändra industrin 
och ta en ledande europeisk position. Jag och Robert Etches ser fram emot att i våra 
nya roller fortsätta bidra till språktjänster i världsklass, säger Britta Aagaard. 

 

För mer information  
Anders Uddfors, vd, Semantix, +46 (0)70-377 48 04,  anders.uddfors@semantix.se 
Britta Aagaard, grundare och vd, TextMinded, +45 78 799 799, baa@TextMinded.com 
Robert Etches, grundare och CIO, TextMinded, +45 78 799 746, ree@TextMinded.com 

 

Semantix är Nordens ledande leverantör av översättnings- och tolktjänster med närmare 50 års 
samlad erfarenhet. Bland kunderna finns små och stora företag och myndigheter inom olika 
branscher. Semantix omsätter cirka 780 miljoner kronor har nio kontor i Sverige, Finland och 
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Norge. Totalt har företaget cirka 350 internt anställda och varje månad betalar man ut 
ersättningar till cirka 3 000 frilansande språkkonsulter. Semantix huvudkontor är i Stockholm 
där största delen av den svenska översättningsorganisationen också arbetar. Semantix är 
majoritetsägd av private equity fonden Segulah V L.P. 

Webbplats: www.semantix.se 

TextMinded är ett av Danmarks största översättningsföretag med en budgeterad omsättning 
på cirka 17 miljoner euro år 2017. TextMinded grundades i Danmark 1988 och sysselsätter över 
80 personer i fem olika länder, med stöd av ett nätverk av hundratals språkexperter och 
kommunikationsspecialister över hela världen . TextMindeds mångsidiga kundportfölj omfattar 
statliga institutioner, stora globala företag, offentliga institutioner, små och medelstora 
företag och nyskapande, nystartade företag. Med nästan 30 år i branschen kombinerar 
TextMinded många års erfarenhet med förmågan att fungera som en vägvisare inom teknisk 
utveckling i översättningsbranschen. Certifierad enligt ISO 9001: 2015 och ISO 17100: 2015.  

Webbplats: www.TextMinded.com 

 

 

http://www.semantix.se/
http://www.textminded.com/

