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Uudesta Descomista johtava sähköisen asioinnin ja kaupankäynnin kumppani

Sentica Partners yhdistää IT‐palveluntarjoajat Descomin ja Integwaren
Pääomasijoittaja Sentica Partners yhdistää kaksi IT‐palveluntarjoajaa, Descom Oy:n ja Integware
Oy:n. Yritysjärjestelyn myötä Sentican hallinnoima buyout‐rahasto omistaa 70% uudesta
yhtiöstä, joka jatkaa toimintaa Descomin nimellä. Loput 30% osakkeista on yrityksen kymmenen
avainhenkilön omistuksessa. Uusi Descom tähtää voimakkaaseen kasvuun IBM‐
ohjelmistoteknologiaan perustuvalla palvelutarjonnallaan – tavoitteena on markkinajohtajuus
sähköisen kaupan ratkaisuissa.
Yritysjärjestely luo IT‐palvelualalle merkittävän toimijan, joka on erikoistunut kaupankäynnin,
liiketoimintaprosessien ja palveluiden sähköistämiseen sekä tiedon hallinnan ja jakamisen ratkaisuihin.
Descomin ja Integwaren palvelutarjonnat perustuvat IBM‐ohjelmistoteknologian asiakaskohtaiseen
räätälöintiin sekä tietojärjestelmien asiantuntijapalveluihin. Yhtiöiden palvelut ja osaaminen täydentävät
hyvin toisiaan, joten uusi yritys pystyy tarjoamaan asiakkaille entistä laajemman palveluvalikoiman.
Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila uskoo, että Descomista syntyy menestystarina. ”Descomin
ydinbisneksessä kysyntä kasvaa jatkuvasti vallitsevasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta, koska
ratkaisuilla voidaan vaikuttaa suoraan yritysten myyntiin tai saada olemassa olevat järjestelmät toimimaan
paremmin ja kustannustehokkaammin. Pystymme kasvattamaan Descomia sekä orgaanisesti että
yritysostoin ja uskomme, että se kehittyy nopeasti johtavaksi palveluntarjoajaksi sähköisen kaupankäynnin
ratkaisujen alueella”, Uotila linjaa.
” Yhdistämällä voimamme otamme ison harppauksen eteenpäin molempien yritysten suunnitellulla
kasvupolulla. Descomin ja Integwaren tarjonnassa ei käytännössä ole päällekkäisyyksiä, vaan osaamisalueet
täydentävät hienosti toisiaan. Näin uudesta yhtiöstä tulee entistäkin varteenotettavampi ja monipuolisempi
palveluntarjoaja asiakkaille”, kertoo yhdistyneen Descomin toimitusjohtajana aloittava Juha Harju. Hän
toimi aiemmin Integwaren toimitusjohtajana.
”Sekä Descom että Integware ovat osoittaneet vahvuutensa jatkamalla kasvua talouden taantumasta
huolimatta. Tämäkin osoittaa, että molemmat yritykset ovat terveitä ja ovat tehneet oikeita valintoja, ja luo
hyvän pohjan jatkaa yhdessä eteenpäin ”, toteaa Descomia tähän asti luotsannut toimitusjohtaja Timo
Aarnio.
Vuonna 2009 Descomin liikevaihto tulee olemaan noin 10 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa on
noin 100 IT‐alan ammattilaista Jyväskylässä ja Helsingissä. Yrityksen asiakkaita ovat mm. Metso,
Landis+ Gyr, Puolustusvoimat, Konecranes, ABB ja Hobby Hall/Stockmann.
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Sentica Partners Oy
Sentica Partners on pääomasijoittaja, joka ammattisijoittajien varainhoitajana keskittyy keskisuuriin ja pieniin buyout‐

järjestelyihin. Sentica tuottaa sijoittajille taloudellista lisäarvoa yhdistämällä vahvan teollisen ja taloudellisen
osaamisen. Sentica hallinnoi noin 170 miljoonan euron pääomia. www.sentica.fi
Integware Oy
Integware on ohjelmistotalo, joka toteuttaa ja konsultoi asiakkailleen liiketoimintakriittisiä ohjelmistoratkaisuja sekä
välineitä niiden hallintaan ja käyttäjätukeen. Erityisesti olemme panostaneet IBM:n ratkaisuosaamiseen, jolloin
kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita ratkaisuja ja palveluita sertifioidulla osaamisellamme IBM
Software Premier Business Partnerina toimien. Työllistämme noin 40 IT‐alan ammattilaista ja liikevaihtoennusteemme
tälle vuodelle on 4,0 miljoonaa euroa. Integwarella on toimipisteet Helsingissä ja Jyväskylässä. www.integware.fi
Descom Oy
Vuonna 1997 perustetun Descomin ohjelmistoratkaisut ja –palvelut auttavat asiakasta parantamaan merkittävästi
kilpailukykyään. Korkeatasoinen osaamisemme keskittyy IBM:n ohjelmistoteknologiaan ja toimimme IBM:n
kumppaniohjelmassa korkeimmalla Premier‐tasolla. Descomin liikevaihto vuonna 2008 oli 4,7 miljoonaa euroa ja
yrityksen palveluksessa on noin 60 ammattilaista Jyväskylässä. www.descom.fi

