CoreValue dołącza do
Competence Platform
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Inwestycja Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners – IT
Services Competence Platform, globalna grupa kapitałowa, zarządzana
z Polski, wita nowego członka Grupy – dostawcę usług
technologicznych z siedzibą w USA.
Warszawa - New Jersey, 27. lutego 2019 – IT Service Competence Platform ogłasza, że
dołącza CoreValue, firmę technologiczną z siedzibą w USA, centrami rozwoju
oprogramowania i usług na Ukrainie a także w Polsce, do IT Kontrakt, w projekcie
globalnej platformy outsourcingu usług IT. Projekt jest realizowany z Polski w ramach
inwestycji Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners.
IT Services Competence Platform jest grupą kapitałową, której strategia rozwoju opiera się
na intensywnym programie M&A i szybkim wzroście organicznym spółek Grupy. Celem
inwestycji jest stworzenie globalnej organizacji oferującej kompetencje, ekspertyzę i
rozwiązania softwarowe dla klientów ze Skandynawii, krajów DACH, Zjednoczonego
Królestwa i Stanów Zjednoczonych, poprzez własne centra delivery zlokalizowane w
krajach regionu CEE oraz Azji.
„Pokładamy wielkie nadzieje w startującej IT Services Competence Platform. Jej wartość
strategiczna polega na oferowaniu wysokiej jakości usług, ekspertyzy i najwyższych
kompetencji, firmom na całym świecie. Oczekujemy wysokiego zwrotu z tej inwestycji,” –
mówi Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners.

W efekcie transakcji, zatrudnienie w Grupie wzrosło do ponad 2,4 tys. wysoko
wykwalifikowanych inżynierów. Połączona Grupa osiągnie nowy poziom skali, możliwości i
potencjału w zakresie dostarczania rozwiązań technologicznych wspierających biznes
Klientów.
“Dołączenie CoreValue do IT Services Competence Platform to dla nas bardzo ważny krok
do stworzenia globalnej platformy outsourcingu IT. Spółka ta udowodniła swój potencjał
oraz mocne kompetencje technologiczne realizując usługi dla dużych klientów na wysoce
konkurencyjnym rynku USA. Jej rozwój został doceniony przez m.in. uwzględnienie w
prestiżowej Software 500 List oraz Inc. 5000 najszybciej rozwijających się firm w USA za
rok 2018. Ponadto, niedawno TopDevelopers.co wymienił CoreValue na liście Top 15 Big
Data Analytics Companies,” – mówi Tomasz Pyrak, Prezes Zarządu IT Kontrakt i
Executive Chairman (Prezes Wykonawczy) IT Services Competence Platform.
Ekspertyza CoreValue obejmuje usługi w zakresie CRM, oparte na chmurze i aplikacjach
mobilnych dla branż takich jak Pharmatech, Healthcare i Finance. Wykwalifikowany i
doświadczony zespół specjalizuje się m.in. w zakresie Data Science, Data Management,
Database Sevices, Quality Assurance, ale również tradycyjnego rozwoju oprogramowania.
Klienci CoreValue to inwestorzy finansujący startupy, średnie firmy oraz przedsiębiorstwa
z list Fortune od 50 do 500.
„Bardzo mnie cieszy fakt, że dołączamy do IT Services Competence Platform. Będąc
odpowiedzialnym za Global Delivery, już od kilku miesięcy jestem zaangażowany w rozwój
strategii Platformy. CoreValue dostarcza globalnym klientom innowacyjne, niezawodne i
wydajne oprogramowanie oraz rozwiązania technologiczne. Jako licencjonowany partner
Salesforce® i Złoty Partner M
 icrosoft®, skutecznie stosujemy uznane metodologie,
inwestujemy w rozwój naszego zespołu i usług oraz sięgamy po nowe rynki,” – m
 ówi Igor
Kruglyak, CEO i założyciel CoreValue a także Executive Chief of Delivery IT Services
Competence Platform.
Inwestorzy – Oaktree Capital Management oraz Cornerstone Partners – rozpoczęli w 2017
roku rozwój IT Services Competence Platform przejmując IT Kontrakt w Polsce. W drugim
półroczu ubiegłego roku do projektu dołączyła kolejna polska firma – Solidbrain, która
wzmocniła potencjał Grupy pod względem operacyjnym i kompetencyjnym, szczególnie w
zakresie projektów managed services i managed capacity.

CoreValue jest globalnym dostawcą oprogramowania oraz usług technologicznych, dostarczającym usługi
wdrożenia oparte na chmurze, rozwój oraz integrację usług w ramach platformy Salesforce, rozwiązania
Data Services i Machine Learning, oraz tworzeniem i rozwijaniem serwisów mobilnych i aplikacji dla branż
takich jak Finance, Pharmatech, Healthcare. CoreValue utrzymuje oprogramowanie oraz realizuje usługi
konsultingowe dla startupów, inwestorów, firm średniej wielkości oraz przedsiębiorstw z list Fortune od 50 do
500. Więcej informacji: www.corevalue.net
.
IT Kontraktpowstał w 2004 roku. Spółka wdraża rozwiązania i usługi IT dla biznesu i oferuje kompleksowe
wsparcie w budowaniu systemów informatycznych. IT Kontrakt jest liderem w obszarze outsourcingu usług
IT typu Managed Services, Nearshore/Offshore, Information Technology Outsourcing. Do portfolio klientów
należą firmy głównie z branż: farmacja, automotive, finanse, IT i telekomunikacja. 
Firma posiada siedem
oddziałów w Polsce, a także oddział w Kuala Lumpur w Malezji, biuro handlowe w USA oraz własne
Software Delivery Centers w pięciu lokalizacjach. 
Więcej informacji: 
www.itkontrakt.pl
.

Oaktree Capital Managementto światowy lider w dziedzinie zarządzania inwestycyjnego, który specjalizuje
się w inwestycjach alternatywnych. Firma zarządza aktywami o wartości 124 miliardów USD (stan na 30
września 2018) i koncentruje się na pomnażaniu wartości i kontroli ryzyka, inwestycjach w zagrożone
papiery wartościowe, długi korporacyjne, pakiety kontrolne, papiery zamienne i notowane papiery
wartościowe. Firma zatrudnia ponad 900 osób w siedzibie w Los Angeles i biurach zlokalizowanych w 18
miastach na całym świecie. Więcej informacji: 
www.oaktreecapital.com
.

Cornerstone Partners to prywatny fundusz inwestycyjny który działa od 2001 roku. 
Dowodem na wspólne
osiągnięcia partnerów Cornerstone jest 60 firm które funkcjonują ze średnią Wewnętrzną Stopą Zwrotu
powyżej przeciętnej 35%. Cornerstone inwestuje w transakcje inwestycji kapitałowych w Polsce oraz
regionie CEE, kładąc ogromny nacisk na budowanie mocnego zespołu kierowniczego, który te firmy zmienia
i rozwija. Więcej informacji:cornestone.com
.
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