
Cision och PR Newswire avser att kombineras för att skapa en ledande global kommunikationsplattform

Genom det föreslagna förvärvet av PR Newswire, fortsätter Cision att expandera sitt utbud inom PR, sociala medier och digital
analys.

Cision, ett globalt bolag inom kommunikation och ‘media intelligence’, har tillkännagivit att de tänker förvärva PR Newswire som är en
premiumleverantör inom kommunikationslösningar, idag ägda av UBM plc. Detta är ett steg i att skapa en ledande global lösning inom både
programvara och tjänster i kommunikationsbranschen.

Förvärvet kräver godkännande från UBM plcs aktieägare, samt regulatoriska godkännanden, vilka förväntas vara i klara under första kvartalet
av 2016.

PR Newswire (PRN) är en globalt ledande aktör inom kommunikationslösningar mot målgrupperna public relations (PR) och investor relations
(IR). Med över 30 000 kunder i kundstocken har de ett av de största distributionsnätverken i världen av sitt slag. Multinationella Fortune 2000-
bolag, småföretag, PR-byråer och myndigheter förlitar sig på PRN för att nå ut till och engagera relevanta medier och målgrupper med
slagkraftigt innehåll.   

“Kombinationen av Cision och PR Newswire kommer ge kommunikatörer möjligheten att omvandla data till konkreta insikter – den oundvikliga
länken mellan kommunikation och affärsnytta”, förklarade Peter Granat, CEO på Cision.  “Vi ser seriöst på vårt uppdrag att bygga en
omfattande plattform för att hjälpa våra kunder att hantera hela kommunikationscykeln – från att hitta rätt influencers och distributionvägar till
engagemang och utvärdering och analys.”

Kombinationen av Cisions och PRN:s resurser skulle resultera i ett integrerat kommunikationsverktyg för insamling av data, distribution,
bevakning och analys. Kombinationen av de två företagen skulle möjliggöra en betydelsefull investering i produktutveckling för att fortsatt
stödja den teknologiska innovationen.

“Vi är väldigt entusiastiska inför uppgörelsen och de möjligheter den skulle innebära för våra kunder, partners och medarbetare”, sade Robert
Gray, CEO på PR Newswire. “PR Newswire hjälper profesionella aktörer inom PR, IR, marknadsföring och rådgivare att maximera genomslaget
av deras kommunikationsinsatser genom förstklassiga lösningar. Kombinationen med Cision skulle vara ett steg i att förstärka den möjligheten.
”

Det här förvärvet är det senaste exemplet på Cisions ständiga åtagande att leverera innovativa produkter och tjänster för professionella
kommunikatörer och marknadsförare. I väntan på godkännande från aktieägare och regelverk kommer båda företagen att fortsätta arbeta
som tidigare. Finansering tillhandahålls av Deutsche Bank Securities Inc., Barclays och RBC Capital Markets.
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Om Cision
Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR- och
PR-kommunikatörer. Cision är världsledande inom sin bransch och har huvudkontor i Chicago med över 100 000 kunder globalt. Cision har även kontor i
Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Finland och Kina och representerar varumärkena Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter
Out (HARO) och iContact.

Om PR Newswire
Having pioneered the commercial news distribution industry in 1954, PR Newswire today provides end-to-end solutions to produce, optimize and target
content – from rich media to online video to multimedia – and then distribute and measure results across traditional, digital, mobile and social channels.
Combining the world's largest multi-channel, multi-cultural content distribution and optimization network with comprehensive workflow tools and platforms,
PR Newswire serves over 30,000 clients from offices around the world. For more information visit www.prnewswire.com and follow @PRNewswire on Twitter.

 

 


