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Sigma Technology Group förvärvar
ETECTURE GmbH för att stärka sitt
erbjudande inom digital transformation
på den tyska marknaden
Sigma Technology Group fortsätter att skala upp affärsverksamheten i den
digitala revolutionens riktning och tillsammans med nyligen etablerade
företag i Norge och Sverige tillkännagav de ett strategiskt förvärv av
ETECTURE GmbH, ett företag med en gedigen bakgrund inom
digitaliseringslösningar. Företaget ligger i en av de starkaste regionerna i
Tyskland, Baden Württemberg. Regionen är en del av Four Motors for Europe,

som är hem för några av de största tyska företagen, inklusive Daimler,
Porsche, SAP och Bosch. MOSOLF Group SE & Co. KG, en ledande leverantör
av teknik- och logistiktjänster till den internationella fordonsindustrin, blir
den andra aktieägarpartnern. ETECTURE tillsammans med MOSOLF Group
förstärker digitaliseringsexpertisen inom motsvarande sektor.
– Elektrifiering och digitalisering driver den globala ekonomin och vår
verksamhet. Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad som förändrar
människors liv och bidrar till en hållbar framtid. Det gläder mig att kunna
meddela att vi fortsätter expandera globalt genom att förvärva ETECTURE, ett
välkänt varumärke på den tyska marknaden, känt för sin otroliga skalbarhet och
med en framgångsrik meritlista med strategiska kunder, säger Carl Vikingsson,
VD på Sigma Technology Group. Han fortsätter:
– Vi är stolta att ha MOSOLF Group som vår investeringspartner. Jag är säker att
deras omfattande kunskap inom transport- och logistiksbranschen samt
ambitionen inom digitalisering och tryggheten av att vara ett familjeägt bolag
kommer bidra till framgång av detta förvärv.
Inom förvärvsavtalet kommer ETECTURE att vara ett oberoende företag som
en del av det globala Sigma Technology-nätverket och familjen, men delar
organisationens filosofi "Local Drive - Global Strength". Det betyder att
ETECTURE kommer att sträva efter att förankra en placering som topp 3 inom
sin marknad, med en global styrka som stödjer deras verksamhet och tillväxt.
Som tjänsteleverantör kommer Sigma Technology Group att dela med sig av
insikter, kompetens och förmåga att följa befintliga kunder, samt
tillhandahålla ett bredare affärsområde genom att lägga till ytterligare
tjänster som R&D, uppkopplings- och elektrifieringslösningar. Som
arbetsgivare siktar Sigma Technology på att stärka extern och intern
attraktionskraft för topptalanger i Tyskland.
Francesco Loth, VD på ETECTURE, säger:
– Våra kunder behövde support längs hela sin värdekedja. Detta krävde inte bara
mer omfattande digital kunskap, utan också fler mänskliga resurser. Därför letade
vi efter partners som kunde komplettera vår expertis och öka vår kapacitet, vilket
vi funnit med Sigma Technology Group och MOSOLF Group.
Stefan Dangel, som är också VD på ETECTURE, tillägger:

– Med Sigma Technology Group och deras 3 850 anställda i ryggen, kommer
ETECTURE stödja kunder med kompetens och kapacitet för digitala
transformerings-projekt och kommer att erbjuda en stabil och pålitlig
implementering av långsiktiga och stora internationella projekt.
– Vår strategiska vision är att oberoende kunna erbjuda moderna
digitaliseringsämnen inom mobilitetssektor för våra kunder för att kunna
tillgodose ett högt behov för lösningar inom digital transformation. På så sätt
kommer ETECTUREs produkter och tjänster vara en perfekt expansion av vår
befintliga portfölj, säger Dr. Jörg Mosolf, VD på MOSOLF Group. Han fortsätter:
– Digitala processer har alltid varit en prioritet för oss. Genom nära samarbete
med våra kunder är vår digitala infrastruktur redan ledande på marknaden.
Tillsammans med Sigma Technology Groups affär och teknisk kompetens kommer
vi genom denna investering bidra till en ny nivå av digitalisering för våra
processer med våra kunder.
För mer information kontakta Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology
Group, carl.vikingsson@sigmatechnology.se, +46 70 601 19 00.

Om Sigma Technology Group
Sigma Technology Group, en del av Sigma Group, är ett privatägt globalt
teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge och
Ukraina, och med global leverans till Europa, USA och Kina. Sigma
Technology Group erbjuder spetskompetens inom mjukvaruutveckling,
produktinformation, utveckling och design av inbyggda system, samt digitala
lösningar, genom expertkonsulter, offshore-leverans och utvecklingsteam.
För mer information, besök sigmatechnology.se.
Sigma ägs av Danir AB, och har ungefär 3 850 anställda och ett nätverk av
partners i nio länder.

Om ETECTURE

ETECTURE GmbH stödjer kunder som en helhetsleverantör för digital
transformation. XXX utvecklar digitala strategier och affärsmodeller med
kunder och partners, samt implementerar framtidsorienterade lösningar och
tjänster längs hela värdekedjan – för varje grad av digital mognad och
oavsett bransch.
Med stor kunskap inom områdena strategi, teknologi, mjukvaruutveckling och
datavetenskap, samt deras målinriktade metodik, har de digitala arkitekterna
på ETECTURE i 18 år skapat ett mätbart mervärde i långvariga kundrelationer
och förvandlat idéer till digital verklighet.
Kundunderlaget inkluderar stora företag såsom Bosch, Deutsche Bahn,
Volkswagen och BMW. Men ETECTURE arbetar även med medelstora företag
såsom MOSOLF GROUP, SWK Bank, CMS.law och Beltz Publishing Group.
Genom TISAX-certifieringen för säkerhet kring hantering av information, har
företaget en hög och aktiv nivå kring hantering av data och
informationssäkerhet.
Med över 100 anställda i Karlsruhe, Düsseldorf och Frankfurt/Main, och
pålitliga nearshoring partners, kan ETECTURE växa snabbt och linje med
kundernas behov, och skala tjänster med konstant hög kvalitet.

Om MOSOLF GROUP
MOSOLF GROUP-gruppen är en av de ledande systemleverantörerna till
bilindustrin i Europa. Utbudet av tjänster i familjeföretaget, som grundades
1955 och har sitt huvudkontor i Kirchheim unter Teck, inkluderar
skräddarsydda logistik-, teknik- och servicelösningar. Lösningarna
tillhandahålls genom ett nätverk av företag runt om i Europa, och en
multimodal flotta som kombinerar olika transportsätt. MOSOLF GROUPgruppen är uppdelad i fyra centrala affärsenheter: Releasing Solutions,
Transport Solutions, Logistic & Services samt Retail Solutions.
MOSOLF GROUP-gruppens tjänster täcker hela mervärdeskedjan av
fordonstillverkningen: från slutet av transportbandet till återvinning. Förutom
transportfordon (bilar, lätta och tunga lastbilar), omfattar affärsverksamheten

verkstadstjänster, konstruktion av specialfordon, industriell lackering,
mobilitetstjänster, release agent-tjänster, elektromobilitet, och
fordonsåtervinning. MOSOLF GROUP tillhandahåller heltäckande,
skräddarsydda lösningar inom detta för bilindustrin, åkerier och bilhandlare
från en källa, och hanterar också det tillhörande dataflödet med moderna
mjukvarulösningar.
www.mosolf.com

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 850
medarbetare i nio länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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