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Purple Scout förvärvas av tyska adesso
Den ledande tyska IT-koncernen adesso etablerar dotterbolag i
Sverige och Danmark genom förvärvet av Purple Scout - ett ITkonsultföretag med över 60 anställda på kontor i Malmö, Göteborg,
Borås, Växjö och Köpenhamn. Med köpet utökar adesso sin närvaro i
norra Europa, där Purple Scout kommer att utgöra en bas för den
fortsatta expansionen av adesso i Norden.
adesso har marknadsfört sin portfölj i norra Europa sedan sommaren 2020 genom adesso
Nordics. Dotterbolagen adesso Sweden och adesso Denmark blir därför nya tillskott i den
nordiska familjen.
Purple Scout AB grundades 2004 och är specialister inom områdena Java-utveckling, AWScloud, AI, AR och VR, lösningar inom e-handel och DevOps.
Dirk Pothen, styrelseledamot på adesso SE och det börsnoterade företagets chef för
internationell utveckling, berättar:
”Vi lärde känna Purple Scout som ett extremt levande och tillväxtorienterat företag med stor
erfarenhet och ett utmärkt fotfäste på den svenska och danska marknaden. Purple Scouts
mjukvaruexperter passar också perfekt in i vår företagskultur på adesso. Jag är övertygad om
att detta förvärv kommer att lägga en solid grund för den fortsatta expansionen av vår
verksamhet i norra Europa.”
För Johan Strömhage, VD för Purple Scout, är beslutet att samarbeta med en ledande ITtjänsteleverantör med framgångsrika meriter under de senaste 25 åren en fantastisk möjlighet
för hela hans team:
”Att vara en del av den starka adesso-koncernen, med över 5 800 anställda över hela Europa,
gör att vi kan erbjuda våra kunder i Skandinavien spännande IT-projekt i större skala än vad
som tidigare varit möjligt för oss som ett mindre företag. Förvärvet kommer att ge alla våra
medarbetare möjlighet att knyta nya kontakter och med hjälp av sina nya kollegor utveckla sin
kompetens inom relevanta områden. Vi ser fram emot att arbeta med våra nya kollegor och är
glada och ser väldigt mycket fram emot vår expansion.”

De två huvudägarna i Purple Scout, VD:n Johan Strömhage och Helena Bendz, chef för
Malmökontoret, kommer fortsatt att leda bolaget som en del av adesso-koncernen, för att
säkerställa kontinuitet i bolagets framgångsrika affärsverksamhet.
Med adesso Sweden och adesso Denmark har adesso-koncernen nu totalt 12 nationella företag
i Europa. Det nya företaget tar adesso ett steg närmare sitt mål att bli en ledande ITtjänsteleverantör i hela Europa.

Pressinformation och bilder finns tillgängligt på;
www.adesso.de/presse och
https://pr-com.de/companies/adesso/

Om adesso
adesso är en av de ledande IT-tjänsteleverantörerna i den tysktalande regionen och fokuserar på
företags- och offentliga förvaltningars kärnverksamhetsprocesser med rådgivning och individuell
mjukvaruutveckling. adessos strategi bygger på tre pelare: medarbetarnas omfattande branschkunnande,
bred, tillverkarneutral tekniska expertis och beprövade metoder vid implementering av mjukvaruprojekt.
Resultatet är IT-lösningar som gör företag mer konkurrenskraftiga. adessos kärnsektorer inkluderar
försäkring/återförsäkring, banker och finansiella tjänster, hälsovård, lotterier, energiförsörjning, offentlig
förvaltning, fordon, transportföretag och handel.
adesso grundades i Dortmund 1997 och för närvarande finns det över 5 800 anställda i adessokoncernen
(efter heltid/heltidsekvivalenter). Aktien är noterad i Prime Standard/SDAX. Till de viktigaste kunderna
inom banksegmentet hör Commerzbank, KfW, DZ Bank, Helaba, Union Investment, BayernLB och
DekaBank, inom bland annat försäkringssektorn, Munich Re, Hannover Re, DEVK, DAK, Zurich
Försäkring, Sjukvårdstjänst inom sjukförsäkringen (MDK-IT) samt branschövergripande bl.a. MercedesBenz, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, REWAG, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern och Bayerisches
Staatsministerium der Justiz.
Mer information på www.adesso.de och:
Företagsblogg: https://www.adesso.de/de/news/blog
Twitter: https://twitter.com/adesso_SE
Facebook: http://www.facebook.com/adessoSE
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