
Exsitec Holding AB (publ): Exsitec AB
förvärvar WooCode AB och stärker
erbjudandet inom e-handel och
skräddarsydda applikationer
Exsitec fortsätter sin tillväxtresa och har idag förvärvat 100% av aktierna i WooCode AB.
WooCode är specialister på att utveckla skräddarsydda verksamhetsapplikationer och e-
handelslösningar på plattformen Litium, vilket kompletterar och utvecklar Exsitecs
befintliga verksamhet. 

WooCode erbjuder tjänster inom webb- och mobilapplikationer, systemutveckling och e-handel
med kunder som Blåkläder, Staples och Fastighetsägarna. Verksamheten har kontor i Borås och
Skövde med drygt 30 anställda. Omsättningen för 2021 uppgick till 32,6 Mkr med ett EBITA-
resultat på 5,2 Mkr. 

Köpeskillingen har finansierats med egna medel samt ett förvärvslån om 25 Mkr i SEB.
Förvärvet väntas tillföra Exsitec ca 5 Mkr i EBITA-resultat 2021 efter förvärvs- och
fusionskostnader.

– WooCode tillför en stark teknisk kompetens och stärker väsentligt Exsitecs marknadsposition
inom skräddarsydda verksamhetsapplikationer och e-handelslösningar. Bolaget har haft en stark
tillväxt och vi på Exsitec hoppas kunna tillföra kompetensförsörjning för att fortsätta den
lönsamma tillväxten och hjälpa fler kunder digitalisera sin verksamhet, säger Johan Kallblad, vd
i Exsitec. Efterfrågan på e-handel är stor hos våra befintliga kunder och väntas växa särskilt i
B2B-segmentet, så vi känner att detta också ger oss en grund att bättre tillgodose våra kunders
behov på lång sikt.

– Tillsammans med Exsitec kommer vi kunna ta nästa steg på ett naturligt och kraftfullt sätt,
menar WooCodes grundare Johan Sakbas och Kristoffer Schroeder. WooCode har
spetskompetens som kompletterar Exsitec, medan Exsitec har erfarenhet av att driva långsiktig
lönsam tillväxt och en bred kundbas som kan berika WooCodes verksamhet. Våra kunder
kommer få en än mer fulländad IT-leverantör som kan stötta genom hela digitaliseringsresan
och som kan hjälpa dem att effektivisera hela sin verksamhet.

Therese Bengtsson, tidigare vd för WooCode, kommer tillsammans med Eric Johansson på
Exsitec ta ansvar för leveransområdet där fokus fortsatt kommer vara att bygga IT-lösningar och
systemstöd i världsklass.

– Nu lägger vi fokus på att säkerställa att våra kunder får glädje av den sammanslagning vi valt
att göra och att bygga en kraftfull och produktiv digitaliseringsavdelning. Det kommer bli en
spännande resa med många möjligheter, säger Therese.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-19 14:47 CET.
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Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper
kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i
verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är
specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, CRM
och e-handel. Verksamheten utgörs av knappt 300 medarbetare med kombinerad
kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är
rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i
Danmark. www.exsitec.se
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