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Proact uppdaterar sina finansiella mål
Då nuvarande mål uppnåtts uppdaterar Proact sina finansiella mål. De
uppdaterade målen återspeglar bolagets strategiska inriktning och ambitioner.
För att säkerställa att Proact på bästa sätt fortsätter att möta sina kunders behov och
förväntningar har bolagets framtida inriktning uppdaterats och förtydligats. Framåt
prioriteras att vidareutveckla koncernens molntjänster, parallellt med att ytterligare
utveckla erbjudandet inom IT-infrastruktur med tillhörande konsult- och supporttjänster.
Inom molntjänster är områden såsom datalagring, hybrida moln, nätverk, säkerhet,
applikationer samt automatisering alltmer viktiga för Proact.
Inom dessa områden skall bolaget säkerställa marknadsledande erbjudanden, där Proact
som partner till sina kunder erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar som snabbt
skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Försäljning och leverans av bolagets
kundfokuserade tjänster skall leda till en ökad andel kontrakterade intäkter av bolagets
totala intäkter.
För att nå de uppdaterade målen kommer Proact parallellt med en organisk utveckling
aktivt söka förvärvsmöjligheter på befintliga och nya marknader.
”Genom åren har Proact etablerat ett starkt kundfokus och kunnande inom IT-infrastruktur
och molntjänster. Vi har idag en unik position i alla våra marknader och vi ser en tydlig
potential att öka tillväxttakten. De uppdaterade finansiella målen avspeglar därför
ambitionen om lönsam tillväxt vilket kommer att ske både organiskt liksom via förvärv”,
säger Jonas Hasselberg, VD och koncernchef Proact IT Group AB.
Som ett resultat av ovanstående arbete i kombination med att nuvarande finansiella mål
uppnåtts, har följande nya finansiella mål och policyer fastställts:
1. Den genomsnittliga totala försäljningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år.
2. Bolaget skall uppnå en EBITA-marginal om 8 procent.
3. Bolagets nettoskuld i förhållande till EBITDA skall ej överstiga 2.
4. Avkastning på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 25 procent.
5. Bolaget har, oförändrat, som policy att långsiktigt lämna en utdelning om 25-35 procent
av vinsten efter skatt.
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Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla,
tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska
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