PRESSMEDDELANDE 22 maj 2018

B3IT byter namn till B3 Consulting Group
B3IT Management AB (publ) har nu fått klartecken från Bolagsverket för namnbyte
till B3 Consulting Group, vilket beslutades på årsstämman den 15 maj.
- Namnbytet ser vi som ett naturligt steg i koncernens utveckling, säger Sven Uthorn, VD och
koncernchef för B3IT Management AB. I våra kunduppdrag är vi numera delaktiga i alla faser
av digital transformation – från analys och strategi till realisering. Och det handlar både om
ny teknik, nya affärsmodeller, nya kundbeteenden och nya arbetssätt.
Namnbytet på moderbolaget i koncernen kommer även att slå igenom i form av nya namn
på dotterbolagen i koncernen, där prefixet B3IT byts mot B3, samt bolagets kortnamn
(ticker) på Nasdaq som ändras från B3IT till B3. Samtliga namnändringar kommer att
tillämpas fullt ut från den 1 juli 2018.
I samband med namnbytet lanseras även en ny varumärkesplattform med en ny visuell
identitet och en ny logotype som kommer att presenteras den 25 maj.
För mer information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB. Tel: 0708-993670, E-post: sven.uthorn@b3it.se

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
530 medarbetare den sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om
36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan
december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se
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