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Selskabsmeddelelse nr. 6/2019
Søborg, den 24. april 2019
NNIT køber schweizisk konsulentfirma og styrker sin
tilstedeværelse i den europæiske life sciences-industris
brohoveder
NNIT A/S (“NNIT”), en førende leverandør af it-services og konsulentydelser meddeler, at
man har indgået en aftale om at købe Halfmann Goetsch Partner AG, (“Halfmann
Goetsch Partner”).
Halfmann Goetsch Partner er en anerkendt leverandører af it-konsulentydelser med fokus
på regulatoriske it-krav til især medicinalvirksomheder. Halfmann Goetsch Partner blev
etableret i 2008, har hovedkontor i Basel, Schweiz, og beskæftiger mere end 70
eksperter med stor erfaring og højt specialiserede ydelser indenfor life sciencesindustrien.
Per Kogut, CEO, NNIT, siger:
“Med det stigende behov for digital transformation i life sciences-industrien øges
efterspørgslen på effektive it-konsulentydelser med fokus på lovkravene. Derfor glæder
det mig at byde Halfmann Goetsch Partner og deres mere end 70 eksperter med stor
erfaring og højt specialiserede ydelser velkommen til NNIT. Tilføjelsen af deres
kompetencer, services og stærke relationer specielt i Europa styrker NNIT’s position på
life sciences-markedet som en global IT service leverandør med fokus på international
life sciences- industrien.”
Thomas Halfmann, Co-founder og partner i Halfmann Goetsch Partner, siger:
“Vi er meget glade for at blive en del af NNIT-gruppen og fortsætte vores succesfulde
udvikling. Med NNIT’s globale leveringsmodel vil vi levere løsninger af høj kvalitet og
bygge videre på vores solide fundament inden for life sciences-industrien. Vores fælles
forståelse af it- og regulatoriske krav udgør en perfekt kombination.”
Transaktionsoverblik
NNIT køber 100 % af aktierne i Halfmann Goetsch Partner AG til en pris af CHF 8,55
millioner. Aftalen indebærer desuden et earn-out-element, som ved målopfyldelse er CHF
2,85 millioner og er resultatafhængigt.
Efter opkøbet vil Halfmann Goetsch Partner AG blive integreret i NNIT, og ledelsen vil
fortsætte som en del af ledelsen i den fælles, europæiske life sciences-forretning.
Finansiering af opkøbet sker fra NNIT’s kontantbeholdning og eksisterende bankkredit.
Aftalen er lukket den 24. april 2019.
Strategisk rationale
Halfmann Goetsch Partner’s tilgang til compliance excellence inden for it til life sciences
styrker NNIT’s position på life sciences-markedet med brohoveder i Frankfurt og Basel.
Med en fleksibel og skalerbar konsulentbase, herunder it-eksperter inden for life
sciences, tilbyder Halfmann Goetsch Partner branchens førende tilgang til compliance
excellence.
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NNIT har historisk leveret mere end 20 % organisk vækst indenfor internationale life
sciences-markedet og følger en ambitiøs plan om at fortsætte væksten i dette segment i
Europa, USA og Kina. NNIT er åben overfor profitable opkøb, der matcher NNIT
strategisk og kulturelt.
Om Halfmann Goetsch Partner
Halfmann Goetsch Partner er leverandører af it-konsulentydelser til især
medicinalvirksomheder og har hovedkontor i Basel. Virksomheden beskæftiger flere end
70 eksperter med stor erfaring fra life sciences-industrien gennem deres kontorer i Basel,
Frankfurt og Singapore, samt et nearshore kontor i Krakow.
I 2018 havde Halfmann Goetsch Partner en nettoomsætning på CHF 8.6 millioner og et
normaliseret resultat af primær drift på CHF 1.2 millioner svarende til en overskudsgrad
på 13.7%.
Outlook
Med købet forventes NNIT’s nettoomsætning for 2019 at stige med yderligere 1,25
procent point, mens købet forventes at have en neutral påvirkning på NNIT’s
overskudsgrad. Forventninger til 2019 i konstante valutaer er uændret:
• Vækst i nettoomsætningen på 3-6 %
• Overskudsgrad på 10-10,5 %
• Investeringsniveau på 5-7 % af nettoomsætningen og ekskluderer betalingen af
købet af Halfmann Goetsch Partner
Telekonference
NNIT afholder en telekonference den 24. april 2019 kl. 11:00 CET angående købet af
Halfmann Goetsch Partner. Investorer kan lytte med via et link på www.nnit.com under
menupunktet Investors - Events & presentations'. Præsentationsmaterialet vil være
tilgængeligt ved opstart af telekonferencen.
Webcast link: https://nnit.eventcdn.net/201904conferencecall/
Telekonference numre:
Danmark:
Storbritannien:
Sverige:
USA:

+45 3544 5583
+44 203 194 0544
+46 8 5664 2661
+1 855 269 2604

Henvendelse
Investor relations:
Klaus Hosbond Skovrup
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 5355
ksko@nnit.com
Pressehenvendelse:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8141
hhey@nnit.com
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Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S
leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life
sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne
public, enterprise og finance i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2018 3.214
medarbejdere. For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.
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