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Acomi bliver en del af BitPeople A/S (tidligere Boyum IT)
BitPeople A/S har per 1. juli 2020 overtaget Acomi og deres SAP Business One forretning som led i

virksomhedens vækststrategi og styrker dermed sin position som Nordens førende SAP Business One hus.
Opkøbet af Acomi og sammenlægningen med BitPeople både styrker og udvider den samlede position på det
danske marked. BitPeople, der indtil for nyligt hed Boyum IT, er vokset betydeligt de seneste år, og kan med Acomi
nu tilbyde yderligere services og ekspertise lokalt på Sjælland til at understøtte kundernes fremtidige udvikling,

Acomi har mange års erfaring med at tilbyde ERP løsninger til de mindre og mellemstore virksomheder og Benny
Mastrup har stået i spidsen siden 2005. Benny glæder sig til fremtiden og udtaler om de nye fælles aktiviteter: ”Jeg
glæder mig til at Acomi bliver del af noget større og jeg ser BitPeople som et perfekt match i forhold til vores oprindelige

strategi”. Med den større virksomhed får begge parter en større kritisk masse på løsninger, kunder og medarbejdere. Vi får
med andre ord flere kompetente brikker, som vi kan bringe i spil for at blive den ERP-partner, der giver kunden den bedste
oplevelse. Dermed kommer ejerskiftet ikke til at medføre væsentlige ændringer for vores kunder”.
Også hos BitPeople er der stor begejstring for opkøbet. ”Medarbejderne i begge virksomheder er specialister med unik
forretningsforståelse og har stor brancheerfaring, ligesom kulturen også er meget identisk. Det er virkelig et godt match på
mange måder”, siger Niels Stenfeldt, som er en del af den øvrige bestyrelse i BitPeople.
Helt konkret betyder det, at BitPeople per 1. juli tilføjer 5 nye kolleger til den danske afdeling og kan nu sige, at
være landsdækkende med et kontor i Vallensbæk tæt på København.
Direktør Niels Hermansen ser store synergier i opkøbet og er glad for at det er lykkes at styre BitPeople sikkert
igennem Covid-19 udfordringerne. ”Vi står nu stærkere på den anden side og der er god grobund for yderligere vækst.
Sammen med den øvrige ledelsesgruppe har vi sat sejlene til et nyt væksteventyr” .
Den kombinerede forretning vil gøre BitPeople til den absolut største SAP Business One forhandler i Danmark og
signaliserer næste skridt i at gøre BitPeople til den næste DKK 100 M forretning i Boyum IT-gruppen. Og når vi
udvider vores dækning, kan vi også vokse med vores kunder og fortsætte med evige forbedringsindsats til fordel

for vores kunder og kolleger. Vi vil stadig være tætte på vores kunder - men flere kunder og flere konsulenter giver
mulighed for at specialisere os yderligere i de brancher, som vi dækker i dag - og de brancher, som vi ønsker at
dække i de kommende år.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte:
Niels Hermansen, CEO, BitPeople (tidligere Boyum IT A/S) tlf. 20 29 09 63 / nihe@bitpeople.com
Benny Mastrup, CEO, tlf. 4356 1630, bma@acomi.dk

Niels Stenfeldt, Chairman Boyum IT Group, tlf. 2029 0963, nist@boyum-it.com

_______
Om BitPeople
BitPeople, som indtil 1. juli hed Boyum IT, er en IT-konsulent og en "Full Service Provider" der har specialiseret sig i
at yde rådgive vores kunders it-løsninger. Den ekspertise er koncentreret om at gennemføre SAP Business One;
SAP ERP-system til små og mellemstore virksomheder. Firmaet blev etableret i 1997 og vokser støt. Vi har
arbejdet med SAP Business One siden 2003 og er den førende SAP Business One partner i Norden.
Om Acomi

Acomi har i 14 år arbejdet med at gøre kundernes hverdag enklere gennem digitalisering. De har været fokuseret
på deres ekspertise inden for handel og produktion, og har derigennem opnået en stor forståelse og viden om disse
forretningsprocesser. Acomi er en dedikeret SAP Business One forhandler med licenssalg, hosting, support,
implementering og udvikling.
Mere information om BitPeople findes på www.bitpeople.dk

