
Knowit kjøper Creuna og blir Nordens største digitalbyrå
Knowit Experience kjøper Creuna og styrker med det posisjonen i det nordiske markedet. Selskapenes tilbud i markedet
supplerer hverandre godt, innen både digital strategi, datadrevet salg og markedskommunikasjon. Oppkjøpet betyr at Knowit
Experience vokser til rundt 900 ansatte og antallet ansatte i konsernet øker til rundt 2600

Etterspørselen etter digitale tjenester er raskt økende i både privat og offentlig sektor, som et resultat av endret kundeatferd i samfunnet.
Dette har blitt ytterligere forsterket av Covid-19. Knowit er allerede godt posisjonert, med bred kompetanse innen systemutvikling og digital
transformasjon. Gjennom oppkjøpet av Creuna, med sin sterke posisjon innen design og tech, vil tilbudet til markedet bli enda mer
konkurransedyktig.

Fusjonen og integrasjonen av Creunas virksomhet med Knowit Experience vil gi betydelige synergier på kostnadssiden, kombinert med
nye forretningsmuligheter, og er ventet å gi positiv lønnsomhetsutvikling. Knowit forventer at oppkjøpet vil ha en positiv innvirkning på
resultatene allerede fra 2021.
Med Creunas lokale kontorer, vil Knowit styrke sin tilstedeværelse og konkurransekraft i alle de nordiske landene. Oppkjøpet vil bety en
betydelig økt markedsandel, i tillegg til å bidra til en ytterligere konsolidering av markedet.

- Vi ser at utviklingen til digitale forretningsmodeller øker takten ute hos våre kunder. Med Creuna på laget, blir vårt tilbud innen digital
transformasjon det sterkeste i det nordiske markedet. Vi gleder oss til å ta imot våre nye kolleger fra Creuna, sier Per Wallentin,
konsernsjef i Knowit.

- Vår ambisjon er å være det ledende byrået innen datadrevne kundeopplevelser i Norden. Med kompetansen og lidenskapen Creuna har
for å utvikle sterke merkevarer og brukeropplevelser, styrker vi vår posisjon ytterligere. Samtidig blir vi en enda mer attraktiv arbeidsgiver
med spennende utviklingsmuligheter for våre ansatte, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør og leder for Knowit Experience.

- Sammenslåingen av Knowit og Creuna er en spennende satsning som vil gi våre ansatte helt nye karrieremuligheter. Vi deler sentrale
verdier og lidenskapen for å hjelpe kundene våre å bygge sterke merkevarer, sier Torstein Harildstad, konsernsjef i Creuna.

De to organisasjonene vil bli samlet under merkevaren Knowit Experience.

Knowit Experience er et forretningsområde innen Knowit med rundt 600 spesialister innen teknologi, design og kommunikasjon – og med
kunder innen en rekke sektorer, blant annet innenfor offentlig sektor, varehandel og helse.

Creuna er et nordisk digitalbyrå med rundt 300 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Kontrakten i forbindelse med oppkjøpet av Creuna vil bli sendt til Konkurransetilsynet for godkjenning. Oppkjøpet vil bli sluttført etter
godkjenning fra konkurransemyndighetene, som er forventet å skje i november.

For more information, please contact

Fredrik Ekerhovd, EVP Knowit Experience, +47 95740156 or fredrik.ekerhovd@knowit.no

Christina Johansson, CCO Knowit AB, +46 70 5421734 or christina.johansson@knowit.se

Per Wallentin, CEO & President Knowit, +46 73 746860 or per.wallentin@knowit.se

About Knowit

Knowit AB (publ) is a consultancy firm that creates unique customer values by offering digital and cross-functional solutions from three business areas: Experience,
Insight, and Solutions. It is the capacity to combine competencies within design and communication, management consultancy and IT that sets us apart from other
consultancy firms. Our vision is to create a sustainable and humane society through digitalization and innovation. Knowit was founded in 1990 and currently has
about 2,300 employees in 14 locations in Sweden, five locations in Norway, and one each in Denmark, Finland and Germany. Knowit AB (publ) is listed on the Mid
Cap list on NASDAQ Nordic in Stockholm. For more information about Knowit, please visit knowit.eu.

About Knowit Experience

Knowit Experience is a business area within Knowit with around 600 specialists in technology, design, and communication, with a client offer taking on
responsibility for the entire digital customer experience. With competence in web, e-commerce, analysis, marketing, design, and big data, they help
companies and organizations achieve their business-critical goals. Experience’s clients are found in several different sectors, with many in the public
sector, retail, and health.


