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TietoEVRY ilmoitti 15.2.2021 sopineensa öljy- ja kaasutoimialan ohjelmistoihin
pohjautuvan liiketoimintansa myynnistä Aucernalle, Quorum Softwaren tytäryhtiölle.
Ehdot kaupan toteuttamiselle ovat täyttyneet ja transaktio on nyt saatettu päätökseen.
Yksikön myynti tukee yhtiön tavoitetta keskittyä valittuihin skaalautuviin
liiketoimintoihin.
Quorum on yksi johtavista energiasektorin digitalisointipalveluja tarjoavista
ohjelmistoyrityksistä. Kaupan vahvistamisen myötä Quorumista tulee johtava energiasektorin
ohjelmistoratkaisujen toimittaja, joka keskittyy laajan ratkaisuvalikoimansa avulla palvelemaan
energiayhtiöitä maailmanlaajuisesti.
Yritysmyynnin taloudelliset vaikutukset
Myyntihinta pohjautuu 155 milj. euron yritysarvoon, mikä on 3,2-kertainen suhteessa myytävän
toiminnan liikevaihtoon (yritysarvo/liikevaihto). Transaktio on saatettu päätökseen, pieni osa
omaisuuseristä siirtyy uudelle omistajalle alkusyksyn aikana.
TietoEVRY kirjaa yhteensä noin 70 milj. euron myyntivoiton toisella neljänneksellä. Voitto
sisällytetään oikaisueriin. Kaupan toteutuksen yhteydessä maksettu käteiskorvaus oli 154 milj.
euroa, jonka lisäksi myöhemmin maksetaan 2 milj. euron käteiskorvaus, kun loput
omaisuuserät siirtyvät uudelle omistajalle alkusyksyn aikana.
Myytävän liiketoiminnan liikevaihto oli noin 50 milj. euroa vuonna 2020 ja henkilöstöä noin 430.
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Keskeiset tiedotusvälineet
TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin
palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä
globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan
onnistumisellemme.
Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen

sektorin asiakkaita yli 90 maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön
pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa
sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi
About Quorum Software

Quorum Software is the world's largest software provider focused solely on business workflows
that empower the next evolution of energy. Our industry-leading solutions are transforming
energy companies across the entire value chain. From emerging companies to supermajors,
throughout every region of the globe, customers rely on Quorum's proven innovation and
unmatched global expertise to streamline business operations and make data-driven decisions
that optimize profitability and growth. We're helping visionary leaders transform their
companies into modern energy companies. Visit quorumsoftware.com.

