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Cybercom och ST-Ericsson tecknar avtal
omfattande outsourcing av tjänster och
övertagande av personal från ST-Ericssons
R&D center i Linköping
Stockholm/Genève – oktober 10, 2012 - Cybercom, ett IT-konsultbolag (XSTO:
CYBE) och ST-Ericsson, ett samägt bolag av STMicroelectronics (NYSE: STM) och
Ericsson (NASDAQ: ERIC) meddelar idag att avtal tecknats gällande uppdrag och
övertagande av ST-Ericssons medarbetare vid forsknings- och utvecklingscentret
i Linköping till Cybercom. Cybercom, som är en viktig leverantör till ST-Ericsson,
ska enligt avtalet utveckla programvara för testverktyg åt ST-Ericsson till och
med juni 2013.
Överenskommelsen är i linje med ST-Ericssons strategiska förändringsplan och Cybercoms
connectivity verksamhet. Cybercom övertar i och med överenskommelsen 27 medarbetare från STEricsson.
-

Genom avtalet med Cybercom fortsätter vi att implementera vår strategi, som vi meddelade i
april, gällande resurser och kontor, säger Carlo Ferro, Operativ chef på ST-Ericsson.
Samtidigt innebär det att våra mycket kompetenta kollegor i Linköping kan fortsätta sitt arbete
och bidra till att utveckla ett starkt teknikkluster i regionen. Vi önskar dem lycka till i arbetet
med att bidra till Cybercoms framgångar.

-

Detta är dubbelt positivt för Cybercom. Vi säkrar en ny intressant affär för de kommande tre
kvartalen, och vi kan välkomna nya värdefulla medarbetare som stärker vår verksamhet i
Linköping, ett av våra mest lönsamma och snabbväxande kontor, säger Niklas Flyborg,
Cybercoms vd och koncernchef. Med denna förstärkning kan vi bättre möta efterfrågan från
våra andra nyckelkunder i regionen framåt och vi kan redan nu börja planera för nya projekt.

Överföringen är ytterligare ett steg i ST-Ericssons strategiska inriktning som meddelades i april i år.
Syfte är att öka den operativa effektiviteten i bolaget genom att samla bolagets globala aktiviteter till
ett färre antal centra och därmed sänka nivån för break-even.
Under de senaste två åren har Cybercoms verksamhet i Linköping ökat sin omsättning med 50%. Idag
har kontoret ca 75 konsulter verksamma inom kommunikationsteknologi, exempelvis tjänster som
connected engineering och säkerhet hos kunder inom framförallt industrin.
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Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens
möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är
Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är
sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om ST-Ericsson
ST-Ericsson är en världsledande utvecklare och leverantör av ett komplett sortiment med innovativa mobila plattformar och
avancerade trådlösa halvledarlösningar för nästan all mobil teknik. Företaget är en av de främsta leverantörerna till de största
mobiltelefontillverkarna och hade en försäljning på 1,7 miljarder USD för 2011. ST-Ericsson, med säte i Genève, grundades i
februari 2009 som ett joint venture med STMicroelectronics (NYSE:STM) och Ericsson (NASDAQ:ERIC) som hälftenägare.
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