Pressmeddelande

2019-02-25

Formica Capital investerar i Cybercom
Formica Capital har gjort sin första strategiska investering genom förvärvet av en majoritetspost i
Cybercom, ett ledande IT-konsultbolag med fokus på digitalisering, IoT, cloudtjänster och ITsäkerhet.
Investeringen i Cybercom innebär att Formica
blir majoritetsägare till Cybercom med de
tidigare ägarna JCE Group, Tequity och bolagets
ledning som betydande delägare. Cybercom är
ett ledande IT-konsultbolag med över 1 200
anställda i Sverige, Finland, Danmark och Polen.
Bolaget omsatte år 2018 ca 1,6 miljarder kronor
med en rörelsemarginal på 10% och har under
de senaste tre åren växt organiskt med 10% per
år samt mer än fördubblat rörelseresultatet.
Med sin långa historik och starka position inom
digitalisering är Cybercom ett av de ITkonsultbolag, som driver hållbarhetsfrågorna
allra mest aktivt.

Olof Cato och Niklas Flyborg

”Cybercom är en investering som ligger helt i linje med Formicas strategi. Jag känner bolaget väl
sedan min tid på JCE och vi vill gärna göra investeringar i bolag inom IT-säkerhet och digitalisering,
områden där Cybercom är väl positionerade. Tillsammans med JCE, Tequity och Cybercoms starka
ledning och hängivna personal vill vi fortsätta bygga Cybercoms varumärke och fokusera ännu mer
på hållbara affärer samt framåt även titta på kompletterande förvärv”, säger Olof Cato, VD för
Formica Capital AB.
”I Formica får vi en långsiktig ägare som kan bolaget och som kompletterar våra övriga ägare JCE och
Tequity väl. Med så pass kapitalstarka och engagerade ägare kan vi nu ta nästa steg i Cybercoms
utveckling. Formicas uttalade fokus på hållbarhet är en väldig styrka och vi ser en stor potential i att
fortsätta utveckla Cybercoms erbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Niklas Flyborg, VD för
Cybercom.
Rådgivare i transaktionen har varit Danske Bank, Wistrand Advokatbyrå, Vinge och Deloitte.
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Formica Capital är ett svenskt investmentbolag med en långsiktig ägarstrategi, ägt av familjen Olsson Eriksson.
Formica Capital skapar värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare i lönsamma och långsiktigt hållbara bolag,
som har en positiv påverkan på samhället i stort. www.formicacapital.se
Om Cybercom
Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga
digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa,
säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla
produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare
medborgaren. Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och
anpassar. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag.
Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Vi är kreativa,
orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi
är #Makers of tomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global
leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. www.cybercom.com

