Pressmeddelande 12 april 2021

Proact förvärvar Conoa och stärker sitt erbjudande för nästa
generations infrastrukturlösningar
Proact förvärvar det svenska IT-bolaget Conoa AB, en specialist på nästa generations ITinfrastruktur som möjliggör modern applikationsutveckling för sina kunder. Förvärvet
stärker Proacts portfölj, expertis och tjänster inom hybrida moln- och datacenterlösningar
på den svenska och europeiska marknaden.
Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi med ambitionen att bredda erbjudandet och utöka närvaron
på bolagets nyckelmarknader. Innovationstakten hos bolagets kunder driver en tydlig efterfrågan på nya
typer av IT-infrastrukturlösningar som förenklar och effektiviserar utvecklingen av så kallade cloud nativeapplikationer. Genom förvärvet av Conoa stärker Proact sitt erbjudande och kompetens kring moderna
plattformar som Kubernetes och containerteknologier.
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB kommenterar:
– Både Conoa och Proact har ett starkt fokus på att hjälpa våra kunder skapa affärsvärde och tillväxt genom
smarta IT-lösningar. Våra nya kollegor från Conoa kommer med kompetens och expertis som gör att vi kan
fortsätta bredda vår portfölj och position som specialist inom nästa generations IT-lösningar. Genom detta
förvärv skapar vi även möjligheter att utveckla nya typer av egna molntjänster till våra kunder. Vi är därför
väldigt glada att kunna hälsa Conoa-teamet välkomna till Proact.
Thomas Ljungfeldt, VD och en av grundarna av Conoa AB kommenterar:
Jag ser samgåendet med Proact som ett naturligt steg för att kunna möta ett växande behov hos våra
kunder. Proacts starka kompetens kring infrastruktur och molntjänster kompletterar Conoas erbjudande och
vi samarbetar redan idag hos flera stora kunder på den svenska marknaden. Kombinationen av Conoas
och Proacts medarbetare blir otroligt intressant då vi tillsammans får helt nya möjligheter att både utvecklas
som specialister och att bredda våra tjänster och geografiska närvaro.
Conoa, som grundades 2012, har tack vare sin starka tillväxt bland annat blivit utsedda till Dagens industris
Gasell-företag fem år i rad (2016-2020) och till Superföretag av Veckans Affärer.
Köpeskillingen uppgår till 105 miljoner kronor på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 10,5
gånger EBITA. Transaktionen förväntas bidra med ungefär 80 miljoner kronor i ökad årsomsättning för
Proact. Conoa och dess medarbetare kommer att bli en viktig del av Proacts svenska verksamhet.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, VD och koncernchef, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO och IR, Proact IT Group AB, tel: +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB, tel. +46 733 566 710, lena.eskilsson@proact.se

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi
hjälper våra kunder att lagra, ansluta, skydda, säkra och driva värde genom sin data, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten
och effektiviteten. Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar för närvarande
hundratals petabyte information i molnet. Vi har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA.
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen
PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se.
Om Conoa
Conoa hjälper företag att modernisera IT-infrastruktur med fokus på Kubernetes, cloud native, container-teknologi, hybrid cloud, IaC,
CI/CD, automatisering och DevOps. Som både Kubernetes Certified Service Provider (KCSP) och Kubernetes Training Partner
(KTP) tar vi snabbt organisationer från en position med ingen eller låg kunskap, till produktionsklara miljöer. www.conoa.se
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