www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2022-08-12 14:10:02

Grupul Kontron AG vinde o parte din activitatea IT,dar pastreaza filialele S&T din
România,Austria si Ungaria
Grupul Kontron AG, fosta S&T AG, si-a vândut o parte din activitatea de servicii IT catre Vinci Energies
S.A., dar va pastra filialele S&T care opereaza în România, Austria si Ungaria, a anuntat, vineri, compania
într-un comunicat de presa transmis AGERPRES.
"În urma unei strategii de concentrare a activitatii pe solutiile inteligente IoT si de adaptare la schimbarile de pe
piata europeana de IT, Grupul Kontron AG (fost S&T AG) a anuntat, printr-un comunicat de presa, vânzarea unor
parti din activitatea de servicii IT catre VINCI Energies S.A, în cadrul proiectului "Focus". Grupul a decis
pastrarea în componenta sa a filialelor S&T care opereaza în Austria, România si Ungaria", se arata în comunicat.
CEO-ul Grupului Kontron AG, Hannes Niederhauser, a precizat ca semnarea contractului marcheaza un moment
de referinta în drumul spre a deveni un jucator pur IoT, cu profitabilitate neta estimata semnificativ mai mare
pentru 2023 si o lichiditate care va permite achizitii importante.
Acesta estimeaza pentru 2022 venituri de 1,120 miliarde de euro si o profitabilitate de peste 10%. În acest context,
Niederhauser sustine ca subsidiarele din Austria, România si Ungaria ramase în portofoliul companiei reprezinta
"vârful de lance pentru concentrarea eforturilor strategice de dezvoltare a solutiilor inteligente IoT".
Filiala din România a S&T a raportat, în 2021, o cifra de afaceri în crestere cu aproximativ 39% fata de anul
precedent, respectiv un profit net cu 579% mai mare. "(...) se preconizeaza cresteri semnificative ale operatiunilor
estimate pentru 2023. Cel mai probabil, investitiile companiei se vor orienta catre dezvoltarea directiei strategice
stabilite în functie de specificul fiecarei piete pe care compania opereaza", a declarat Nicoleta Macovei, directorul
S&T România.
Kontron AG este un grup tehnologic IoT, cu peste 6.000 de angajati si filiale în 32 de tari.
Compania este listata la Bursa de Valori din Germania si este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii
inteligente pentru o serie de industrii.
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