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Helsinki, 13. huhtikuuta 2021: Johtava globaali ohjelmistoyritys, Qt Group Oyj [Nasdaq
Helsinki: QTCOM] on tänään, operatiivisen tytäryhtiönsä The Qt Company Oy:n
nimissä solminut kaupan saksalaisen froglogic GmbH:n koko osakekannan
ostamisesta. Froglogic on merkittävä toimija laadunvarmistustyökalujen, kuten
testausautomaatiotyökalujen markkinoilla.

Kauppa mahdollistaa froglogicin testausautomaatiotyökalujen lisäyksen Qt:n
tuotevalikoimaan tarjoten asiakkaille aikaisempaa kokonaisvaltaisemman
tuotekokonaisuuden koko ohjelmistokehitysprosessin aikana, aina suunnittelusta
kehittämiseen, käyttöönottoon ja nyt myös testaukseen ja laadunvarmistukseen.
Lisäksi yrityskaupalla mahdollistetaan Qt:n globaalin myyntiverkoston hyödyntämisen
froglogicin tuotteiden jakelukanavana. Froglogic on graafisten käyttöliittymien (GUI)
testausautomaatiotyökalujen kehittäjä, joka on erikoistunut Qt GUI-kehykseen
perustuvien sovellusten testiautomaatioon. 

Froglogic GmbH perustettiin vuonna 2003 ja sen pääkonttori sijaitsee Hampurissa,
Saksassa työllistäen 36 henkilöä. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli EUR 6.5
miljoonaa ja vastaavan ajanjakson liikevoitto 2.7 miljoonaa euroa. Kauppahinta on 30
miljoonaa euroa, josta 24 miljoonaa maksetaan käteisellä ja 6 miljoonaa euroa Qt
Groupin osakkeilla. Lisäksi osapuolet ovat sopineet mahdollisesta lisäkauppahinnasta
arvoltaan enintään viisi miljoonaa euroa, joka maksetaan froglogicin tuotteiden
myynnistä kertyvän liikevaihdon kasvun perusteella ajanjaksolla 2021-2023. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2021 osakeantivaltuutuksen nojalla Qt Groupin
hallitus on osapuolten välisen kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti päättänyt
suunnata kaupan myyjille osakeannin sovitun osakekauppahinnan maksamiseksi.
Osakeannissa myyjät merkitsevät yhteensä 62 184 kappaletta Qt Groupin uusia
osakkeita 96,49 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta vastaa Qt
Group Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla
1.4.2021 - 9.4.2021. 

Uudet Qt Groupin osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.4.2021. Uudet
osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä
lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsinki Oy:ssä
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 16.4.2021. Osakeannissa merkittyjen
osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Qt Groupin osakkeiden kokonaismäärä on
24.922.140. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,25 prosenttia Qt Groupin osakekannasta
uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

 

Qt Group Oyj



Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava
ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja
sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat
Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia
asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2020 oli 79,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee
noin 366 henkeä.

froglogic GmbH

Froglogic GmbH on globaalisti johtava toimija automatisoidun ohjelmistotestauksen
parissa, joka tarjoaa ratkaisujaan useille eri toimialoille. Yhtiö on erityisesti erikoistunut
graafisten käyttöliittymien (GUI) testausautomaatiotyökalujen kehittämiseen, jotta
asiakkaiden laadunvarmistusprosessi kattaa heidän tuotteidensa koko elinkaaren.
Froglogic tuotteiden korkea suorituskyky on tunnistettu esimerkiksi vuosina 2018 ja
2019 Gartnerin Magic Quadrant – julkaisussa ohjelmistotestaustyökalujen
kategoriassa. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta https://www.froglogic.com. 
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