Persbericht

Getronics rondt de overname van de managed cloud
business van Colt af en lanceert een nieuw managed
cloudportfolio
-

Colt Managed Cloud volledig geïntegreerd in de Getronics Family
Getronics herintroduceert cloudportfolio als Managed Cloud Services

Brussel, 4 april 2016 – Getronics Family, de overkoepelende groep voor de merken van Getronics,
GWA en Connectis, heeft vandaag bekendgemaakt dat hun overname van de managed cloud business
van Colt is afgerond. Daarnaast lanceert Getronics vandaag Managed Cloud Services, een portfolio
aan cloudoplossingen waarmee ondernemingen zich verder kunnen ontplooien in de huidige digitale
economie.
Bovendien zijn Getronics en Colt een langdurige strategische samenwerking aangegaan waarbij de
Getronics Family Managed Cloud Services aan de klanten van Colt gaat aanbieden en gebruik gaat
maken van het netwerk en de spraak- en datacenteroplossingen van Colt.
Bij de overname van de Managed Cloud business van Colt, dat door Gartner al drie jaar op rij is
uitgeroepen tot marktleider in het Europese Gartner Magic Quadrant voor Cloud-enabled Managed
Hosting, zijn ca. 600 managed cloudklanten betrokken. Deze klanten zijn afkomstig uit 11 landen en
worden gehost door de beste datacenters op twaalf verschillende locaties in Europa.
Getronics heeft deze activiteiten samengevoegd met zijn bestaande clouddiensten in een nieuw
portfolio van cloud services onder de naam Managed Cloud Services. Door volledige integratie in het
bredere Getronics portfolio van IT-diensten biedt het klanten “Workspace as a Service”mogelijkheden binnen toegewijde, gedeelde of openbare cloud services – of een combinatie van alle
drie. Deze worden allen ondersteund door de end-to-end managed services van Getronics.
Mark Cook, Group CEO bij Getronics: “Deze nieuwe overeenkomst is belangrijk voor Getronics omdat
het onze voortdurende groeistrategie opnieuw bevestigt. Bovendien wordt hiermee ons bereik op de
Europese markt aanzienlijk vergroot, zowel in bijkomende klanten als in mogelijkheden. We heten
onze nieuwe klanten en medewerkers van harte welkom bij de Getronics Family en bieden hen graag
dit sterke platform, voor onze wederzijdse aanhoudende groei.”
Matthias Täubl, Vice President van AURELIUS: “Dit is de 6e add-on overname voor de Getronics Family
sinds de acquisitie door Aurelius in 2012. Het vertegenwoordigt de recentste stap in onze duurzame
investering in de groep, ter versterking van de organische groei. We zijn tevreden met de voortgang
van de groep ten aanzien van de digitale transformatiestrategie. De groep is op weg om de leidende,
onafhankelijke ICT Managed Services provider te worden in de huidige markt van IT-dienstverlening.”

De financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt.
Over Getronics
De Getronics Family is een ICT-dienstengroep die de merken Getronics en Connectis omvat en toebehoort aan
de AURELIUS Group, een holdingmaatschappij met hoofdkantoor in München (Duitsland). De Getronics Family
kan terugblikken op een rijke geschiedenis van ruim 125 jaar, heeft ongeveer 6.500 medewerkers in 22 landen
in Europa, Azië-Pacific en Latijns-Amerika en heeft een compleet aanbod aan geïntegreerde ICT-diensten voor
grote ondernemingen en organisaties uit de overheidssector. Dit aanbod omvat diensten op zeer diverse
domeinen: Workspace, Applicaties, Unified Communications, Datacenter, Cloud, Consulting, Partner
Technology, Managed Services en Veiligheid.
Getronics is de drijvende kracht achter de Getronics Workspace Alliance, een uniek model dat klanten
wereldwijd een consistente IT-dienstverlening garandeert, met één enkel contactpunt en één
facturatieorganisatie. De diensten worden in meer dan 90 landen geleverd. Volgens Ovum is GWA wereldwijd
de nummer 3 Managed/Maintained End-user Devices met een totaal van 7,4 miljoen workspace-assets voor
klanten.
Voor meer informatie, raadpleeg onze website http://www.getronics.com/
Over Aurelius Group
Aurelius is een leidende pan-Europese investeringsgroep met kantoren in Munchen, Londen, Stockholm en
Madrid. Het investeert in bedrijven of merken met ontwikkelingspotentieel in een breed gamma van sectoren.
Eenmaal hun eigendom, krijgen bedrijven waarin Aurelius participeert een strategische oriëntatie op lange
termijn en financiële ondersteuning aangeboden, om hen te helpen ontwikkelen, groeien en hun volledig
potentieel te bereiken.
Momenteel bestaat het investeringsportfolio van Aurelius uit 23 bedrijven, met activiteiten in Europa, Azië en
de Verenigde Staten. Hieronder bevinden zich traditionele consumentenmerken, dienstenbedrijven en een
aantal industriële ondernemingen.
Aandelen van AURELIUS SE & Co. KGaA zijn te vinden in het m:acces segment van de Beurs van Munchen en
worden op alle Duitse aandelenbeurzen verhandeld onder ISIN DE000A0JK2A8.
Voor meer informatie, bezoek www.aureliusinvest.com.
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