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Ateas helårsrapport: går på offensiven, förvärvar och tar
marknadsandelar
Atea Sverige gör ett stabilt fjärde kvartal och ökar sina intäkter på helåret 2012 till drygt 7,7 miljarder svenska kronor.
"Vi är offensiva och under förra året tog vi marknadsandelar i en bitvis tuff marknad", kommenterar Atea Sveriges vd
Carl-Johan Hultenheim.

I en tuffare konjunktur fortsätter Atea Sverige att växa och ta marknadsandelar. Omsättningen för det fjärde kvartalet landar på 2,4 miljarder
svenska kronor och vinsten EBITDA på 101 miljoner svenska kronor. Omsättningstillväxten kommer främst från ökade affärer med kunder inom
offentlig sektor, medan trenden under året är att större företag inom privat sektor har minskade inköpsvolymer, framförallt inom hårdvara.
Totalt sett summerar den svenska verksamheten helåret 2012 med intäkter på drygt 7,7 miljarder svenska kronor och en vinst på 234 miljoner
svenska kronor.

Atea tar marknadsandelar i en utmanande marknad
IDC:s senaste analys (januari 2013) visar att den totala it-infrastrukturmarknaden i Sverige minskade med 3,8 procent under det
fjärde kvartalet 2012. Jämfört med IDC:s beräkningar har Atea stärkt sin marknadsposition inom samtliga segment.

- Vi är offensiva och under förra året tog vi marknadsandelar i en bitvis tuff marknad. Jag ser mycket positivt på att vi fortsätter att växa vår
funktions- och tjänsteaffär, som bygger kundvärde. Fler kunder och nya affärer ger oss förutsättningar att utvecklas i rätt riktning och vi jobbar
långsiktigt mot lönsam tillväxt. Framåt tror jag framförallt på fortsatt ökad efterfrågan på områden som it som tjänst, mobilitet och it i skolan,
säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Förvärv på agendan
I veckan offentliggjorde Atea Sveriges även sitt senaste förvärv av Exait med 91 medarbetare på fem kontor främst i norra Sverige.

-Vårt första förvärv i år, Exait, gör vi i den expansiva nordligaste delen av vårt land. Atea är redan framgångsrika i regionen, men tillsammans
med Exait blir vi dubbelt så starka. Jag är imponerad av Exaits kompetenta medarbetare och företaget passar också värderingsmässigt väldigt
bra in i Atea. Vi har en fortsatt offensiv strategi och kommer under det kommande året att ta fler chanser till förvärv, när rätt läge infinner sig,
kommenterar Ateas vd Carl-Johan Hultenheim.

Ateakoncernen
Ateakoncernen omsätter 6321 miljoner norska kronor under det fjärde kvartalet 2012 och vinsten EBITDA blev 348 miljoner norska kronor.
Helåret 2012 omsatte Ateakoncernen 20,9 miljarder norska kronor. Vinsten EBITDA blev 822 miljoner norska kronor.

Läs mer:

Kvartalsrapporten och presentationen finns tillgängliga på www.atea.com/reports
Presskonferensen kan ses på webcast på www.atea.com/webcast
Börsmeddelandet finns på www.atea.com/ose

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se
Claus Hougesen, koncernchef Atea ASA, +45-30 78 12 00

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I
Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se


