
PwC:s förvärv av Booz & Company är nu slutfört

Idag den 3 april har PwC:s förvärv av den internationella strategikonsultföretaget Booz & Company slutförts. Alla villkor för
affären har uppfyllts och därmed är Booz & Company nu officiellt en del av PwC:s nätverk.

Förvärvet är det största som har gjorts sedan PwC bildades och innebär att drygt 3 000 medarbetare från 33 länder ansluter till PwC-nätverket
och förstärker PwC:s satsning på Consulting. Som en juridisk konsekvens av det förändrade ägarskapet kommer Booz & Company att ändra namn
till Strategy& (uttalas Strategy&).

Strategy& kommer att användas tillsammans med PwC:s varumärke och är ett namn som signalerar den förstärkning inom strategiska
konsulttjänster som Booz & Company innebär för PwC:s nätverk och de fördelar som affären medför för klienter och intressenter. I
sammanhanget är det viktigt att förtydliga att Strategy& är ett namn för den verksamhet som tidigare ingick i Booz & Company, vilket innebär att
PwC:s övriga organisation inom affärsrådgivning således inte omfattas av förändringen.

– I dag har vi tagit ett viktigt steg för såväl PwC som våra klienter och intressenter. Vi befinner oss i ett läge där behoven av att upprätta de rätta
strategierna inför framtiden och förmågan att utföra dem ökar. Tillsammans kommer PwC och Strategi& att kunna möta dessa ökade krav och
leverera värde för våra klienter, säger Dennis Nally, global ordförande, PwC.

– Våra klienter efterfrågar utveckling och genomförande av strategier på högsta nivå. Tillsammans med PwC skapar vi nu förutsättningar för att
erbjuda ännu vassare strategitjänster såväl här i Sverige som globalt och där leveransen sker av erfarna och lyhörda konsulter, kommenterar
Fredrik Vernersson, Senior Executive Advisor, Strategy& Sverige.

– Booz & Company har ett tjugotal partners och medarbetare i Norden och deras kompetens kommer att bli ett starkt komplement till vår
befintliga verksamhet. Vi får en tydlig förstärkning när det gäller strategisk rådgivning och ger oss ett bredare erbjudande inom konsulttjänster
inom en rad områden som Deals, Operations, Digital and Technology, berättar Fredrik Lindblad, ansvarig för Consluting inom PwC Sverige.

För ytterligare information besök www.strategyand.pwc.com.
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Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i
landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag
och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter
och lösningar med 184 000 medarbetare i 157  länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.


