Сирма Груп Холдинг придобива Сайънт и отключва потенциал за синергия и растеж
16 ноември 2021 г. – Сирма Груп Холдинг АД, една от най-големите софтуерни групи в България,
днес обяви, че е сключила окончателно споразумение за придобиването мажоритарен дял от
Сайънт - бързо развиващ се, вертикално фокусиран доставчик на ИТ решения със седалище в
София. Сайънт официално ще стане част от Сирма Груп Холдинг, запазвайки своята мисия, фокус
и мениджърски екип, като същевременно се радва на подкрепата на по-голямата група.
„Днес семейството на Сирма Груп се разрасна с още един член – Сайънт. Нашият експортен
фокус, целеви пазари и портфолио от продукти и услуги си пасват чудесно. Заедно ставаме посилни и по-конкурентоспособни.”, сподели Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на Сирма
Груп Холдинг.
Придобиването е в съответствие със Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп Холдинг и
се очаква да улесни навлизането на групата в нови вертикални пазари и географии, докато
Сайънт ще може да се възползва от ускорен растеж и инвестиции в бизнес линии с голямо
търсене на клиенти, като например управлявани услуги и поръчков SaaS.
„Докато Сайънт ще работи като независимо дъщерно дружество, присъединяването към Сирма
Груп Холдинг засилва способността ни да обслужваме нашите клиенти и да предоставяме
качествени решения, като получаваме достъп до допълнителни ресурси, включително
допълнително финансиране и разширен фонд от таланти“, каза Ангел Митев, Изпълнителен
директор на Сайънт.
„Екипите на Сайънт и Сирма Груп Холдинг споделят една и съща култура на качество,
компетентност, собственост и прозрачност. Това беше ключов фактор за нашето решение да се
присъединим към групата на Сирма“, добави Евлоги Георгиев, Изпълнителен директор на
Сайънт.
За Сирма Груп Холдинг
Сирма Груп Холдинг АД, създадена през 1992 г., е една от най-големите софтуерни групи в
България, пионер в областта на технологиите за изкуствен интелект. Сирма е специализирана в
разработка на софтуер по поръчка, ИТ и бизнес консултации и професионални софтуерни услуги
в няколко области - банкиране и застраховане, пазарно разузнаване, здравеопазване, опаковане
и измерване.
Компаниите от групата създават световноизвестни софтуерни продукти, базирани на семантични
технологии, индустриален софтуер, приложения в областта на телемедицината, киберсигурност
и облачни решения, платформи за електронно управление, електронни административни услуги
и др. В групата работят над 400 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици
успешни проекти на пет континента.

За Сайънт
Сайънт е партньор за разработване на ИТ решения, обслужващ специфични сектори на
индустрията, включително пътувания и хотелиерство, логистика и транспорт, финанси и
банкиране, като работи както с големи предприятия, така и с бързо развиващи се стартиращи
компании по целия свят.
Сайънт разработва технически решения, включително big data и business intelligence, машинно
обучение и формира стабилни и съвместими интеграции и интерфейси за нови цифрови
платформи и наследени системи.
Създадена през 2016 г., Сайънт е със седалище в София, България и с офиси в Пловдив и Ямбол,
България, както и Тирана, Албания и Оломоуц, Чехия. За повече информация посетете
www.sciant.com.
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