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SESCOM S.A kupił nowy biznes i rozwija usługi IT.
SESCOM S.A. podąża zaplanowaną ścieżką rozwoju. Spółka sfinalizowała zakup
działu usług IT dla sektora retail należącego do firmy CUBE.ITG S.A. Kwota
transakcji wyniosła 12,5 mln zł.
Ostateczna cena nabycia może jeszcze ulec zmianie w zależności od wyników
finansowych uzyskanych przez zakupiony dział w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia
transakcji. Nie wykroczy jednak poza ustalone w umowie granice: 7,5-15,5 mln zł.
- Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap w historii SESCOM. Podpisana umowa jest ważnym
elementem realizacji strategii rozwoju firmy. Pozwoli na znaczne poszerzenie skali
działalności i jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów – mówi Prezes
Zarządu SESCOM S.A. Sławomir Halbryt.
SESCOM będzie świadczył usługi serwisowe z zakresu infrastruktury informatycznej,
która jest jednym z kluczowych elementów dla sprawnego funkcjonowania obiektów
sieciowych. Coraz bardziej podkreśla się znaczenie rozwiązań IT w strategiach
przedsiębiorstw, zwłaszcza z branży retail, dlatego nie może ich zabraknąć w ofercie
firmy świadczącej kompleksowe usługi utrzymania technicznego.
Oprócz dotychczasowej działalności, SESCOM będzie zajmować się wykonywaniem
usług, takich jak m.in.: dostawa, integracja i serwis infrastruktury IT, instalacje i
wdrożenia sieci, wyposażenie i instalacje stanowisk POS czy dostawy i wdrożenia
aplikacji.
- Jako dostawcy usług serwisowych dla sektora retail, bankowego i ubezpieczeń oraz
telekomunikacji, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i chcemy dostarczać
im kompleksowe rozwiązania techniczne wspierające nie tylko ich codzienne
funkcjonowanie, ale także dalszy rozwój – dodaje Prezes Sławomir Halbryt.
Strony zawarły także odrębną umowę określającą zasady wzajemnej współpracy w
zakresie m.in. pozyskiwania partnerów zainteresowanych usługami IT, świadczenia
usług IT lub udostępniania zasobów.
SESCOM S.A. jest właścicielem Grupy Kapitałowej SESCOM S.A., czyli wszystkich spółek
zagranicznych SESCOM oraz SESTORE Sp. z o.o. i SDC Sp. z o.o. Spółka od 2013 roku
jest notowana na rynku New Connect. W roku obrotowym 2014/15 osiągnęła
rekordowe w historii przychody przekraczające 33,8 mln zł. W przypadku całej Grupy
wyniosły one 44,5 mln.
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Grupa Kapitałowa SESCOM S.A. to grupa specjalistycznych firm oferujących kompleksowe usługi techniczne dla
klientów sieciowych i wielkopowierzchniowych w Europie przez cały cykl życia ich placówek. W skład Grupy wchodzą:
SESCOM S.A. wraz ze spółkami zagranicznymi oraz SESTORE Sp. z o.o. i SDC Sp. z o.o.

