
 

Pressmeddelande 14 oktober 2019 
 
 
Proact förvärvar PeopleWare för att förstärka 
tjänsteverksamheten och växa på viktiga marknader 
 
Förvärvet av PeopleWare, en topprankad leverantör av IT-tjänster, förstärker Proacts 
närvaro på den nederländska och belgiska marknaden och tillför samtidigt ytterligare 
kompetens för att leverera molntjänster till medelstora och stora företag. 
 
Proact IT Group AB, en ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster, har förvärvat 
PeopleWare ICT Solutions BV, ett företag som levererar IT-drifttjänster med verksamhet i Nederländerna 
och Belgien. Detta förvärv har en betydande roll för Proacts strategi och uppdaterade tillväxtmål, där 
ambitionen är att fortsätta utveckla och bredda företagets erbjudande och samtidigt skapa en större 
närvaro på marknader med hög potential. 
 
PeopleWare, som grundades 2003, är ett privatägt företag med drygt 220 anställda och mer än 170 aktiva 
kunder. Genom förvärvet får Proact en kraftigt förstärkt närvaro i Nederländerna och Belgien med ökad 
kapacitet att leverera marknadsledande IT-tjänster till medelstora och stora företag och myndigheter. 
 
Kärnverksamhet omfattar molntjänster som outsourcing och drift av IT-infrastruktur samt affärsinriktade 
konsulttjänster och IT-bemanning. PeopleWare rankades som nummer ett i branschundersökningen 
Giarte Outsourcing Performance 2019, där Proact erhöll andraplatsen. 
 
Bolaget förvärvas från grundarna, som stannar kvar i företaget och som tillsammans med dess anställda 
kommer att integreras med Proact i Nederländerna och Belgien.  
 
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB kommenterar:  
“Vi är väldigt glada över att välkomna PeopleWare till Proact-familjen. Tillsammans skapar vi ytterligare 
värde för våra gemensamma kunder. Vi kan nu dessutom erbjuda en ännu starkare portfölj och bredare 
kompetens, inte minst inom hybrida molnlösningar. Förvärvet av PeopleWare bidrar även till Proacts 
strategiska mål för ökad omsättning och förbättrad EBITA-marginal, i linje med koncernens uppdaterade 
strategi och finansiella mål.“ 
 
Sander Dekker, Business Unit Director West på Proact IT Group AB tillägger: “Precis som namnet antyder 
är PeopleWare ett företag som drivs av duktiga, engagerade människor som tillsammans med vårt 
fantastiska Proact-team kommer bilda en ledande tjänsteorganisation på Benelux-marknaden för konsult- 
och outsourcingtjänster.“ 
 
Mark van Liempt, VD för PeopleWare instämmer: 
“Genom att vi blir en del av Proact får PeopleWare möjlighet att ytterligare utvidga vår verksamhet inom 
outsourcing och andra tjänster. Proacts stora kundbas, tillsammans med vårt kunnande och erfarenhet 
inom IT-outsourcing, ger oss nyckeln till fortsatt tillväxt och framgång. Sammanslagningen av våra företag 
skapar mervärden för befintliga kunder och förstärker vår gemensamma närvaro på IT-marknaden i 
Nederländerna och Belgien.” 
 
Köpeskillingen uppgår till 17 miljoner Euro och baseras på PeopleWares resultat för helåret 2019, vilket 
motsvarar 8 gånger justerat EBITA. Köpeskillingen utbetalas under en period om 24 månader efter slutfört 
förvärv. PeopleWare, med en uppskattad årsomsättning på 28 miljoner Euro, kommer omedelbart att 
konsolideras in i koncernens resultat. 
 



 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu 
Jonas Persson, CFO and IR, Proact IT Group AB, tel: +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu  
Sander Dekker, Business Unit Director West, Proact IT Group AB, +31 6 29 19 97 90, sander.dekker@proact.eu 
 
Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra 
IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, 
produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar 
för närvarande över 100 petabyte information i molnet. Vi sysselsätter över 800 personer i 14 länder i Europa och Nordamerika. Proact 
grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 1999 (under symbolen PACT). 
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se 
 
Om PeopleWare 
PeopleWare grundades 2003 och är främst verksamt I Beneluxregionen. Som leverantör av outsourcingtjänster axlar PeopleWare 
ansvaret för IT-driften åt sina kunder. PeopleWare automatiserar och moderniserar IT-infrastruktur genom att skapa skräddarsydda 
hybrida molnlösningar. Företaget driftsätter IT-arbetsplatser, leder införandeprojekt, levererar användarsupport, samt driftstöd för IT-
infrastruktur och applikationer. Hela verksamheten är inriktad mot medelstora företagskunder och Microsoft är företagets främsta 
strategiska partner. PeopleWare har mer än 220 anställda och hanterar 30 000 IT-arbetsplatser för sina kunder. De tre senaste åren 
har PeopleWare rankats som ett av de mest uppskattade outsourcingföretagen i Nederländerna av det oberoende 
undersökningsföretaget Giarte. www.peopleware.nl 
 
Om Giarte Outsourcing Performance 
Giarte Outsourcing Performance 2019 är den största oberoende jämförande undersökningen av IT-drifttjänster i Nederländerna. Den 
bygger på bedömningar från över 1000 respondenter bland kunder inom tre huvudområden: drift av infrastruktur, 
slutanvändarsupport samt applikationshantering. 

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 
oktober 2019 kl. 08:30. 
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