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PRESSMEDDELANDE 26 februari 2018 

B3IT Management AB (publ) förvärvar i dag 66,4 procent av konsultbolaget Third Base AB. 

Third Base har 34 medarbetare och omsatte 34 MSEK under 2017, med ett rörelseresultat 

om 8,2 MSEK. Förvärvet stärker B3ITs erbjudande, framför allt i Öresundsregionen, inom 

systemutveckling, systemarkitektur och testledning. 

 
Third Base är ett konsultbolag som erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling med extra 

tyngd på Java och mobilitet, systemarkitektur och testledning. Third Base har närvaro inom flera 

branscher där den dominerande är detaljhandelsbranschen, med kunder som bland andra Ikea, 

Spotify, SEB och en stor amerikansk kund. Köpeskillingen uppgår till 25,7 MSEK med option att 

förvärva återstoden till en köpeskilling baserad på Third Bases utveckling över de närmaste tre åren. 

 

– Third Base är ett välskött specialistbolag, med god tillväxtpotential och bra ledning. Vi är därför 

väldigt glada att med detta kunna välkomna ytterligare 34 erfarna medarbetare med 

specialistkompetens inom Java och mobilitet, samtidigt som vi stärker vår närvaro i 

Öresundsregionen, säger B3ITs VD och koncernchef Sven Uthorn.   

 

– Vi ser fram emot att utveckla Third Base vidare, tillsammans med B3IT, säger Stefan Lind, VD Third 

Base. Som del av det större sammanhanget, räknar vi med att kunna växa snabbare, ge våra 

medarbetare fler uppdragsmöjligheter, våra kunder ett starkare erbjudande samt ta oss an större 

uppgifter ute hos kunderna. 

 

Fakta förvärv Third Base AB 
● Grundades 2011 och har huvudkontor i Malmö 

● 2016 och 2017 tilldelades Third Base utmärkelsen DI Gasell  

● 2017 och 2018 tilldelades Third Base certifikatet UC Guld inom kreditvärdering 

● Köpeskillingen betalas kontant och konsolidering sker på tillträdesdagen 26 februari 2018 

● Det förvärvade bolaget får det nya namnet B3 Third Base AB 

 

För mera information kontakta gärna: 
Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670 
Stefan Lind, VD, Third Base AB, stefan.lind@thirdbase.se, tel 0735-166 226 

 

 

 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att 

effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-

lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. 

Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar 

framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat  om 36,8 

MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. 

Mer information finns på www.b3it.se  

   

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 11.30 CET. 
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