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Samgåendet mellan Orc Group och CameronTec Group 

slutfört 

Juridiska organisationer kombinerade och finansieringen integrerad 

 
 
Stockholm, 1 april 2016 – Orc Group Holding AB (under namnändring till, och nedan refererat till  
som, Itiviti Group Holding AB) offentliggjorde idag att samgåendet med CameronTec Intressenter  
Top Holding AB är slutfört. Orc och CameronTec presenterade den 2 februari det nya gemensamma 
bolaget Itiviti. Med syfte att förenkla den nya koncernens struktur slår man samman de juridiska 
organisationerna genom att transferera CameronTec Intressenter Top Holding AB in under Itiviti  
Group Holding AB. I samband med transaktionen optimerar man den nya koncernens kassa genom 
återbetalning av ett banklån på 220 miljoner kronor. Lånet återbetalas med existerande kassa och 
befintliga kreditfaciliteter. Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2016 kommer att redovisa resultatet 
för den kombinerade nya koncernen. Som tidigare kommunicerats redovisade Itiviti för helåret 2015 
intäkter på 685 miljoner kronor och EBITDA på 317 miljoner kronor.  
 
Om Orc Group 
Orc, världsledande teknikleverantör inom börshandel med derivatinstrument. Framgångsrika 
marknadsaktörer vänder sig till Orc för nästa generation lösningar med de verktyg som krävs för att 
behålla ett försprång på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba 
förändringar.  

Genom långsiktiga samarbeten och kontinuerlig, resultatinriktad innovation tillgodoser Orc kraven från 
ledande tradingfirmor, market makers, banker och mäklare över hela världen. Orc har kapacitet för 
global leverans, med 200 kunder i över 30 länder och anslutningar till över 150 marknadsplatser, samt 
kontor i alla ledande finansiella centra.  
 
Orc erbjuder även expertrådgivning och tjänster som kombinerar vårt tekniska kunnande med djupa 
insikter om finansbranschen, bland annat kring riskhantering och marknadsregleringar. Våra tjänster 
bidrar till att minska kostnader och komplexitet och gör det möjligt för kunden att lägga fullt fokus på sin 
tradingverksamhet. 
 
I oktober 2015 gick Orc samman med CameronTec, den globala standarden inom finansiell 
meddelandehantering, med målet att skapa det starkaste erbjudandet inom teknologi för trading och 
konnektivitet på kapitalmarknaden. 
 
Orc ägs av Orc Group Holding AB, där Nordic Capital Fund VII är huvudägare. 
 
www.orc-group.com 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tony Falck, CFO, Itiviti Group, Tel. +46 8 506 477 24 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Orc Group Holding AB ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 kl. 08:00. 


