Sandnes, 11. januar 2012

Pressemelding

Cegal og Unitron går sammen om å skape Rogalands ledende aktør innen IT-drift.
Cegal og Unitron slår seg sammen for å skape Rogalands nye IT-fyrtårn med fokus på IT-drift
og konsulenttjenester. Som svar på den økende etterspørselen, ser selskapene at de ved å
samle sin felles kompetanse og kapasitet vil være godt posisjonert for å tilby de beste
løsninger og tjenester til markedet. Med base i Rogaland er ambisjonen å ta en ledende
posisjon innen IT-drift også i resten av Norge.
Cegal og Unitron har begge opplevd vekst de siste fire årene. Cegal har økt sin omsetning fra NOK 47
millioner i 2008 til NOK 110 millioner i 2011 og Unitron økte sin omsetning fra NOK 43 millioner i 2008
til NOK 54 millioner i 2011. Antall ansatte har økt betydelig i denne perioden. Det nye selskapet vil
sysselsette over 110 ansatte, og i 2012 forventes det å omsette for over NOK 210 millioner.
Selskapene har med sitt fokus på IT drift og sin sterke kundebase, en ambisjon om videre vekst de
kommende årene. Det er planen å fusjonere selskapene under navnet Cegal.
Administrerende direktør Svein Torgersen i Cegal uttaler: «Vi har i dag med vårt sterke fokus på World
Class Service et meget godt fotfeste i Rogaland, og står nå enda sterkere rustet til å ta en ledende
posisjon i resten av Norge. Gjennom en sammenslåing med Unitron, styrker vi dessuten vår størrelse
til å konkretisere våre internasjonale ambisjoner innen olje og gass. Vi opplever at Unitron har en
kultur og en lidenskap for å yte god service, og dette er helt i tråd med Cegal verdier.»
Daglig leder Hans Petter Bjørnsen i Unitron: «Dette er en fabelaktig mulighet til å befeste posisjonen
som et lokalt IT-fyrtårn, og skape det mest attraktive IT-driftsmiljøet i Rogaland både for kunder og
ansatte. Unitron og Cegal passer sammen som hånd i hanske med tanke på bedriftskultur,
tjenestespekter og verdiskapning for kundene.»
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Cegal AS leverer IT drift og konsulenttjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet har i dag 80 ansatte og i 2011 en
årlig omsetning NOK 110 mill. Selskapet har de siste årene hatt en betydelig vekst, og omsetningsveksten er
kombinert med god lønnsomhet. Cegal er kjent for sterkt fokus på kunnskap, kompetanse og leveringskvalitet. I
all vår aktivitet har vi fokus på kundetilfredshet og langsiktige kunderelasjoner. Vår hovedaksjonær, Private Equity
fondet Norvestor, har sammen med de andre aksjonærene og selskapets ledelse lagt en plan for å kunne
realisere kraftig organisk og strukturell vekst de kommende år. Vår ambisjon er å ta en ledende posisjon i det
norske IT driftsmarkedet gjennom leveranser med ”World Class Service”. Som et ledd i dette vurderer vi
geografisk ekspansjon for å kunne supportere våre kunder som har kontorer i andre deler av landet. Cegal har i
dag kontorer på Forus i Sandnes og i Oslo (avdelingskontor). For ytterligere informasjon, besøk www.cegal.com.
Unitron AS er et lokalt IT-firma etablert på Forus i Stavanger. Selskapet leverer ASP-løsninger til kunder over
hele landet, drift av lokale løsninger for kunder i Stavangerområdet, salg og oppsett av PC/infrastruktur. Selskapet
har i dag 31 ansatte og er eid av de ansatte. Unitron har i løpet av de siste årene opplevd stor vekst, og er utpekt
som Gasellebedrift av Dagens Næringsliv for 2011. For ytterligere informasjon besøk www.unitron.no.

