EVRY och Tieto går samman för att bli en ledande
leverantör av digitala tjänster i Norden.
(Fornebu / Espoo, 18 juni 2019)

EVRY och Tieto tillkännager idag ett avtal om samgående för att bilda ett av de
ledande digitala tjänste- och mjukvaruföretagen i Norden.
Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder EUR och med 24 000 medarbetare
blir det nya bolaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska
företag och samhället i stort. De båda bolagen kompletterar varandra utifrån sin geografiska
närvaro samt från ett kund- och erbjudandeperspektiv. Det nya bolaget får namnet
TietoEVRY och kommer betjäna tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer
än 90 länder.
EVRY och Tieto har starkt kompletterande verksamheter, erbjudande och kompetens inom
områden som exempelvis digital rådgivning, industrispecifik mjukvara samt moln- och
infrastrukturtjänster. Kombinationen innebär ett särskilt starkt erbjudande inom avancerade
Fintech-lösningar för den globala finansbranschen. Det kombinerade företaget kommer
också erbjuda heltäckande hälso- och välfärdslösningar för den nordiska marknaden.
Med mer än 5 000 digitala konsulter i Norden och 10 000 på global nivå kommer det nya
företaget att accelerera kundernas digitala transformation. Bolaget kommer bli en
betydelsefull arbetsgivare med möjlighet att sysselsätta och utveckla kompetensen inom
digitala tjänster och mjukvara i samhället.
Den starka lokala närvaron i Sverige, Norge och Finland, tillsammans med globala
leveranscenter, utgör en god grund för framtida tillväxt. Fintech-lösningar och
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branschspecifik mjukvara och tjänster för produktutveckling utgör den drivande kraften för
fortsatt internationell expansion. Med den kombinerade kapaciteten att investera i nya
tjänster och erbjudanden blir det nya företaget väl positionerat för att snabbt och mer effektivt
driva innovation.
– Samgåendet som presenteras idag gör oss gott positionerade för att ha en central roll i den
digitala transformationen i Norden och till förmån för alla våra kunder, anställda, aktieägare
och för framtidens samhälle i stort. Med fortsatta investeringar i våra medarbetare och den
senaste teknologin, så som robotics, molntjänster och AI blir vi en konkurrenskraftig digital
partner för våra kunder. Vi har en stark gemensam kultur med nordiska värderingar som
baseras på en stor respekt för varje individ och med fokus på livslångt lärande. Jag är
övertygad om att vi kommer att skapa fantastiska möjligheter för yrkesmässig och personlig
utveckling för våra anställda inom båda företagen, i kombination med ett starkt
värdeerbjudande för våra kunder. Tillsammans har vi möjlighet att påskynda innovations- och
förändringstakten inom branschen och snabbare förverkliga möjligheterna i den digitala
världen för våra kunder. Jag ser framför mig en otroligt spännande resa, säger Kimmo Alkio,
CEO Tieto.
– EVRY har under de senaste åren tagit viktiga steg mot att bli våra kunders främsta val för
digital transformation. De båda bolagen delar starka nordiska värderingar som främjar
öppenhet, respekt och mångfald. Jag är övertygad om att det nya företaget kommer att
attrahera rätt kompetens, kunder och partners, säger Per Hove, CEO EVRY.
De båda bolagen delar starka nordiska värderingar som främjar öppenhet, respekt och
mångfald.
— Per Hove, CEO EVRY
Thomas Franzén kommer vid bolagsstämman bli föreslagen som styrelseordförande och vid
slutförandet av samgåendet kommer Kimmo Alkio att utses till CEO för det kombinerade
företaget. Per Hove fortsätter i sin roll som CEO för EVRY tills det att transaktionen är
slutförd och han kommer därefter att arbeta nära Kimmo Alkio i integrationsarbetet.
Huvudkontoret kommer att placeras i Esbo, Finland. Lednings- och verksamhetsfunktionerna
kommer att fördelas till kontoren i Stockholm, Oslo och Esbo.
Efter slutfört samgående kommer det nya företaget att vara listat på Helsingforsbörsen
(Nasdaq Helsinki) och Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Därutöver kommer man
också att ansöka om att listas på Oslobörsen.
Transaktionen är föremål för godkännande av företagens aktieägare. Samgåendet väntas
slutföras under det fjärde kvartalet 2019, eller som senast under första kvartalet 2020.
För mer information, vänligen läs börsmeddelandet.
För ytterligare information kontakta:
EVRY
Investors:
Henrik Schibler, CFO, tel +47 4001 0303, henrik.schibler (at) evry.com
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Media:
Unni Strømstad, EVP Communications & Marketing, tel +47 9775 3453,
unni.stromstad@evry.com
Tieto
Investors:
Tomi Hyryläinen, CFO, tel. +358 50 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com
Media:
Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, +358 40 765
3700

EVRY är ett ledande nordiskt tech- och konsultbolag. Tillsammans med våra kunder och ett
ekosystem av de bästa globala digitala experterna, formar vi framtiden idag genom att
tillämpa ny teknik för att förbättra användarupplevelser och prestationsförmågan hos
människor, processer och system.
Vi är nära våra kunder och representerar ett nordiskt tankesätt som innefattar ansvar, kvalitet
och säkerhet.
Vi använder vår nordiska verksamhet för att göra affärer i mer än 18 länder. EVRY är noterat
på Oslobörsen. Våra 8 800 anställda är passionerade för att skapa digitala fördelar och
forma framtiden - idag.
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och
samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina
affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för
innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se
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