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Cybercom går samman med Knowit och bildar ett nordiskt 
ledande bolag för hållbar digitalisering  
 
Cybercom blir en del av Knowit AB (publ) (“Knowit“) och bygger ett unikt kunderbjudande inom 
digital transformation med en mycket stark position på den nordiska marknaden. Cybercom blir 
grunden för det nya affärsområdet Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från 
kunder inom bland annat industri-, tech- och telekomsektorn. Tillsammans med Knowits 
etablerade affärsområden systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit 
Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight) får koncernen cirka 3 800 medarbetare, en 
försäljning på cirka 5,5 miljarder SEK och en EBITA på 541 miljoner SEK FY20201.  
 
De tre största ägarna i Cybercom, JCE, Formica Capital och Tequity blir även ägare i Knowit. JCE 
och Formica Capital blir de enskilt största ägarna med ca 10% vardera.  
 
- Affären möjliggör att på ett mer heltäckande sätt möta den tilltagande efterfrågan på hållbara digitala 
lösningar vi ser från omvärlden. Cybercom har varit ett av JCEs kärninnehav sedan snart 25 år tillbaka och 
affären är ett naturligt led i ambitionen att skapa en ledande nordisk aktör inom hållbarhet och digital 
transformation. Vi ser fram emot att gemensamt med ledningen och organisationen vara med och ta nästa 
steg i bolagets utveckling, säger Carl Backman, VD JCE.  
 
- Cybercom har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Det har varit otroligt inspirerande att se våra 
kunders fina respons på vårt strategiska arbete med att specialisera oss, att integrera hållbarhet i vårt 
erbjudande och att höja värdet i våra leveranser. När Cybercom nu går ihop med Knowit ser jag med 
stolthet tillbaka på vad vi som Makers of tomorrow skapat, och jag ser med spänning fram emot att följa ett 
nytt kapitel i bolagets utveckling, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom. 
 
Per Wallentin, koncernchef Knowit, kommenterar affären: 
- Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela 
kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att 
komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som 
verkligen ligger i framkant. Områden som utvecklas snabbt och där vi tillsammans får en tydligare och 
starkare marknadsposition är cybersäkerhet, molntjänster samt digitala lösningar på samhällets 
hållbarhetsutmaningar. Genom affären blir vi ett nordiskt powerhouse för digitala lösningar, en mycket 
attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt 
stark tillväxtresa. 
 
Förvärvet är villkorat beslut vid den extra bolagsstämman i Knowit om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om apportemissionen av 5 760 833 aktier. Knowits förvärv av Cybercom förutsätter vidare 
sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilka beräknas erhållas omkring den 28 maj 2021. 
Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021. 
 
 
 
För mer information, kontakta 
Carl Backman, VD JCE, +4670 397 90 05  
Louice Rosdahl, Investment Director, +4673 081 9991  
  

 
1 Avser försäljning och EBITA FY2020 för Knowit och Cybercom, proforma-justerat för Knowits förvärv av Creuna 
(november 2020) och Cybercoms förvärv av Solutive Oy (november 2020) 



 

 
 

 
Om Cybercom 
Cybercom är ett innovativt digitaliseringskonsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga 
digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuds innovativa, säkra och 
hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, 
utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Cybercom är ett 
mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 45 nationaliteter och uppdrag i 20 länder. Cybercoms hemmamarknad är 
Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercoms 
medarbetare går från ord till handling och möjliggör förändring - #makersoftomorrow. Läs mer om Cybercom på 
www.cybercom.com. 

Om Knowit 
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara 
och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag 
genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre 
affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala 
kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. 
Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 
1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i 
Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (Mid-cap). För mer information om 
Knowit, besök gärna Knowit.se 
 
Om JCE 
JCE är ett privatägt, diversifierat investmentbolag med säte i Göteborg. JCE har en stark historia av att skapa 
framgångsrika företag sedan starten 1971 och har idag via sina innehav drygt 5 000 anställda runt om i världen. JCE 
investerar både i noterade och onoterade bolag och har en bred investeringsportfölj med företag bland annat inom 
produkt/industri, digitaliseringstjänster och mjukvara. www.jce.se 
 
 


