LEHDISTÖTIEDOTE 7.6.2013

Innofactor ja atBusiness yhdistyvät – Innofactor lähes kaksinkertaistaa
kokonsa
Innofactor Oyj on ostanut atBusiness Oy:n koko osakekannan. Yritysten toimintojen integrointi
aloitetaan heti ja pyritään toteuttamaan pääosin kesän 2013 aikana. atBusiness Oy:n nimi muuttuu
Innofactor Business Solutions Oy:ksi.
atBusiness on Innofactorin ohella Suomen johtavia Microsoft‐teknologioihin perustuvien ratkaisujen
toimittajia yritys‐ ja yhteisöasiakkaille. Yhdistymisessä on kyse kahden vahvan Microsoft‐toimijan
liitosta, josta syntyy yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä Microsoft‐ratkaisujen toimittajista.
Yhdistymisen kautta Innofactorin Microsoft‐pohjaisten ratkaisujen tarjonta laajenee entisestään ja
kattaa käytännössä kaikki keskeiset ratkaisut yrityksille ja yhteisöille.
Myyjinä ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoima Sentica Kasvurahasto II Ky (60,1 %), atBusineksen
toimiva johto (20,0 %) ja Trainers’ House Oyj:n tytäryhtiö Trainers’ House Kasvusysteemiosakeyhtiö
(19,9 %). Osa kauppahinnasta maksetaan Innofactorin osakkeilla ja Sentica Kasvurahasto II:sta tulee
Innofactorin toiseksi suurin osakkeenomistaja noin 10 % omistusosuudella.
Innofactorin toimitusjohtaja ja pääomistaja Sami Ensio näkee nyt tehdyn järjestelyn yhtenä
merkittävimmistä askelista Innofactorin historiassa: ”Visionamme on tulla #1 Microsoft‐ratkaisujen
toimittajaksi yritys‐ ja yhteisöasiakkaille Pohjoismaissa sekä #1 lisäarvokomponenttien toimittajaksi
Microsoftin yritysratkaisuihin globaalisti. Innofactorin ja atBusineksen strategiat ovat lähes yhtenevät.
Saamme yhdistymisessä erittäin hyviä asiakkuuksia, osaavaa henkilöstöä, huippujohtoa, hienoja uusia
kumppaneita sekä merkittäviä uusia sijoittajia.”
”Yhdistyminen Innofactorin kanssa on meille yhtiönä paras mahdollinen kokonaisuus, iloitsee
atBusineksen (jatkossa Innofactor Business Solutionsin) toimitusjohtaja Juha Rokkanen. ”Tiesimme koko
ajan, että pääomasijoittajan omistama yritys jossain vaiheessa myydään. atBusineksen ja Innofactorin
strategiat, toiminta, kulttuurit ja organisaatiorakenteet ovat hyvin yhtenevät, mikä oleellisesti helpottaa
integroitumista. Voimme jatkaa samaa toimintaa nyt isommin muskelein mikä avaa työntekijöillemme
hienoja mahdollisuuksia kehittää itseään.”
”Sentica osti atBusineksen seitsemän vuotta sitten ja sen jälkeen yhtiön liikevaihto on kasvanut
muutamasta miljoonasta eurosta lähes 20 miljoonan euron tasolle. Omistusaikanamme yritys päätti
keskittyä vahvasti Microsoft‐teknologiaan ja sen osaamis‐ ja asiakaspohjaa on vahvistettu useilla
strategisilla yritysostoilla. Innofactorin kanssa tehty yritysjärjestely on looginen päätös Sentican
tekemälle kehitystyölle. Uskomme, että nyt syntyvä vahva kokonaisuus luo erinomaisen pohjan
Innofactorin kunnianhimoisen kasvustrategian toteutumiselle”, kertoo Sentican Partneri Pentti Tuunala.
”Innofactorin ja atBusineksen liitto tukee Microsoftin ekosysteemin menestystä Suomessa”, analysoi
Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen. ”Tarvitsemme myös isoja Microsoft‐pohjaisia ratkaisuja
laajasti osaavia toimijoita. Innofactor pystyy uudessa kokoluokassa tarjoamaan Microsoft‐pohjaisia
ratkaisujaan entistä kilpailukykyisemmin kaiken kokoisille asiakkaille. Uskon tämän järjestelyn edistävän

myös Innofactorin kansainvälistymistä. On hienoa, kun Suomesta voidaan viedä Microsoft‐pohjaisten
ratkaisujen osaamista maailmalle.”
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