Komunikat prasowy

Strategix i CFT połączyły siły, tworząc silnego dostawcę kompletnych
rozwiązań i usług w zakresie globalnego łańcucha dostaw oraz
zarządzania kategorią
Dusseldorf, 26 stycznia 2016 – CFT Inc., firma świadcząca usługi IT z główną siedzibą w Chicago oraz
niemiecka firma Strategix Enterprise Technology GmbH ogłosiły zakończenie fuzji. Dzięki
połączeniu kompetencji w sprzedaży i doradztwie biznesowym firmy Strategix z umiejętnościami
technicznymi i infrastrukturą firmy CFT, spodziewane jest powstanie unikalnej synergii
i natychmiastowy pozytywny wpływ na działalność operacyjną. Fuzja firm będzie od teraz działać
pod nazwą Strategix CFT i zatrudniać łącznie ponad 250 osób na świecie. Dalsze przejęcia CFT
Group są w toku.
Zakończony proces łączenia operacji pozwolił na utworzenie Strategix CFT – kompetentnego
dostawcy innowacyjnego oprogramowania i kompleksowych usług w obszarze Zarządzania
Kategorią i Łańcuchem Dostaw, silniejszego i bardziej konkurencyjnego niż obie firmy dotychczas.
Mając w swojej ofercie konsultacje, rozwój oprogramowania, integrację systemów i wreszcie usługi
wsparcia, fuzja zapewnia, że Strategix CFT nadal będzie działać jako wiarygodny partner
wiodących sprzedawców i producentów.
Plan połączenia zakłada szybką integrację działań biznesowych obydwu firm, jak i powstanie
nowych lokalizacji przed zakończeniem drugiego kwartału 2016 roku. Nowa wzajemnie
uzupełniająca się struktura firm pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie talentów i kompetencji CFT
i Strategix . Mimo, że obie firmy kierują swoje produkty i usługi do tego samego segmentu rynku, ich
interesy biznesowe nie pokrywają się, a wręcz przeciwnie, są całkowicie komplementarne.
Konsolidacja CFT i Strategix będzie stanowić wartość dodaną dla klientów i przyspieszy ekspansję
na nowe rynki.
„Fuzja stworzy firmę posiadającą uzupełniające się portfolio produktów, dzięki którym będzie
można oferować szerokie spektrum rozwiązań dla planowania i wdrożenia w całym Łańcuchu
Dostaw. Dzięki wyjątkowym zasobom technicznym firmy CFT, możemy dostarczać coraz więcej
i coraz szybciej. To świetna wiadomość zarówno dla naszych klientów jak i partnerów biznesowych.”
powiedział Jan Hanussek, CEO, Strategix Enterprise Technology GmbH.
Irek Kozioł, CEO, CFT Inc., komentuje „Cieszymy się z możliwości współpracy z firmą Strategix. Dzięki
temu połączeniu znacznie zwiększymy naszą obecność na rynku europejskim, a także rozszerzymy
działalność w zakresie Łańcucha Dostaw. Możliwości sprzedażowe firmy Strategix są niezrównane,
a z naszymi kompetencjami w usługach, przewidujemy uzupełniający się wzrost szans na
docelowych rynkach”.
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Założona w 2001, niemiecka firma Strategix jest firmą konsultingową sprzedającą
oprogramowanie i działającą na arenie międzynarodowej. Strategix jest ekspertem
w technicznych, funkcjonalnych i biznesowych procesach związanych z zarządzaniem
kategorią, łańcuchem dostaw i końcowym wdrożeniem na poziomie sklepów. Jako dostawca
kompleksowych rozwiązań Strategix posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu
integracji najlepszego oprogramowania i rozwoju dopasowanych rozwiązań.

O CFT
Założona w 1991, firma CFT oferuje szeroki zakres usług IT w ramach swoich kluczowych
6 dziedzinach: wsparcie procesów finansowych, zarządzanie i outsourcing w projektach IT,
IT Governance, zarządzanie łańcuchem dostaw we współpracy z JDA, rozwój
oprogramowania i operacje zdalne. Głównymi klientami CFT są duże korporacje ze Stanów
Zjednoczonych, Polski i Europy Zachodniej, a działania CFT koncentrują się na sektorze
finansowym i telekomunikacyjnym.
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