Kundeinformation:
17. maj 2016
DELTA og FORCE Technology fusionerer
DELTA og FORCE Technology har besluttet at fusionere med virkning fra 1. januar 2016. FORCE
Technology er den fortsættende juridiske enhed, og DELTA’s rettigheder og forpligtelser overgår
hermed til FORCE Technology, CVR nr. 55 11 73 14.
Fusionen får derfor ingen umiddelbar betydning for dig.
•
•
•
•
•

Alle indgåede aftaler vil fortsat gælde.
Igangværende kundeprojekter, testforløb eller udviklingsopgaver gennemføres uændrede.
NDA’er, Service Level Agreements og andre tilsvarende aftaler gælder stadig.
Fremsendte tilbud inkl. DELTA’s salgs- og leveringsbetingelser er fortsat gældende.
Alle DELTA’s og FORCE Technology’s faciliteter i Danmark og rundt omkring i verden er der
fortsat.

Du vil fortsat møde DELTA-navnet, når du har forbindelse med os, men snart med tilføjelsen ”en
del af FORCE Technology / a part of FORCE Technology”.
Med fusionen skaber DELTA og FORCE Technology en af Skandinaviens største teknologiske
rådgivningsvirksomheder med mere end 1.600 medarbejdere og et bredt udbud af unikke faciliteter
til gavn for begge virksomheders kunder.
Nedenfor kan du læse om baggrunden for fusionen og de muligheder, den vil give dig som kunde
nu og på sigt.
Hvis du vil vide mere om fusionen eller har spørgsmål til konkrete opgaver, er du meget velkommen til
at kontakte din sædvanlige kontaktperson eller skrive til fusion@delta.dk. Du kan også løbende finde
mere information omkring fusionen på http://dk.madebydelta.com/om-os/kundeinformation.
Hvorfor fusionen?
DELTA og FORCE Technology har begge stærke traditioner som uvildige teknologiske
servicevirksomheder med danske og internationale kunder. Den teknologiske udvikling medfører
nye muligheder, men også komplekse udfordringer for både vores kunder i industrien og i det
offentlige. Derfor ønsker vi sammen at kunne sikre vores kunder de rette og dybe kompetencer, der
skal til for at øge og styrke deres konkurrenceevne ind i fremtiden.
Teknologisk baseret videnrådgivning af høj, international kvalitet kræver kritisk masse i såvel
faciliteter, kompetencer og videnressourcer. Sammen står DELTA og FORCE Technology stærkere
for såvel internationale koncerner som lokale opstartsvirksomheder ved at fusionere. Vi tror på, at
det er vores stærke faglighed, der gør os til en attraktiv partner, og den styrkes igennem fusionen.
Både DELTA og FORCE Technology står robust økonomisk og fagligt, hvilket er de bedste
forudsætninger for at indtræde i en fusion.

Hvad giver fusionen af nye muligheder?
Fusionen gennemføres med det sigte at skabe nye muligheder for vores kunder. Disse kan kort
fortalt inddeles i tre.
Første del er, at vores danske og internationale kunder med fusionen får en lettere og enklere
adgang til en større, bredere og dybere kompetence. Allerede i morgen vil vi kunne meget mere for
mange flere.
Næste del er, at vores nuværende og kommende kunder vil opleve os i en samlet organisation, der
dækker hele kundeforløbet fra den første idé igennem udviklingstrinene frem til test og godkendelse
og videre i drift og inspektion i produktionen. Sammen dækker vi hele værdikæden og
komplementerer hinanden både fagligt og sektormæssigt.
Endeligt er det visionen for fusionen, at vi med kombinationen af vores kompetencer og fagligheder
kan hjælpe industri og samfund ind i den fjerde og digitale industrielle revolution. Sammen har vi
kompetencerne indenfor bl.a. avancerede, kommunikerende sensornetværk og automatiseret
monitorering og kan dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er
vores mål at udvikle og tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien.
Vi vil løbende kommunikere nye tiltag, som fusionen bringer til gavn for vores kunder og partnere.
Har du selv en god idé til, hvordan fusionen kan gavne jer som kunder, hører vi gerne om den på
fusion@delta.dk.
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