Configit skabte stærke resultater i 2021 efter overgang til subscription-baseret forretning
Configit leverer forretningskritisk software til konfiguration af komplekse produkter i avancerede
produktionsvirksomheder. I 2021 løftede virksomheden den årlige tilbagevendende omsætning (ARR) med
42% og accelererede overgangen til subscription-baseret afregning ved at fordoble salget af licensaftaler.
Configit ekspanderede i eksisterende og nye markeder, indgik nye partnerskaber, sikrede en større pipeline
og rejste ny kapital fra eksisterende aktionærer og nøglemedarbejdere for at fortsætte den hastige vækst i
de kommende år.
Fremgangen i 2021 var drevet af kundernes øgede investeringer i Configuration Lifecycle Management
(CLM), der i stigende grad erstatter traditionelle Configure, Price and Quote-løsninger (CPQ). Configits
indsats for at styrke det subscription-baserede licenssalg bidrog væsentligt til den positive udvikling, der
blandt andet betød, at Configit Ace®-løsningen udgjorde 80% af de nye aftaler i 2021 mod 20% i 2020.
Udover den succesfulde overgang til subscription-baseret forretning skabte Configit fremgang i det
nordamerikanske marked – der tegnede sig for 37% af de nye aftaler i 2021 mod 4% i 2020 – med
indgåelsen af flere langvarige samarbejdsaftaler med førende globale brands. Derudover indgik Configit sin
første kontrakt i Asien med Geely en førende bilproducent, ligesom virksomheden udvidede til nye
markeder i Mellemøsten og Kina. Samtidig oplevede Configit stigende efterspørgsel fra partnere som
Accenture og Cognizant, der opbygger serviceydelser baseret på virksomhedens teknologi.
“2021 var et travlt og godt år for Configit, hvor vi fortsatte med at eksekvere på vores 2023-strategi og
skabte stærke resultater af indsatsen for at omlægge vores forretning til en subscription-baseret model, der
gør det muligt at indgå i langsigtede strategiske kundeforhold med de største globale brands og samtidig
sikrer et stærkt grundlag for Configits fortsatte vækst. Året bød på geografisk ekspansion og nye
partnerskaber med stærke aktører som PwC i Tyskland og med Unity om at tilføje visualiseringsmuligheder
til vores teknologi ved at kombinere vores bedste konfigurationssoftware med Unitys førende
visualiseringsteknologi,” siger Johan Salenstedt, CEO i Configit.
I forlængelse af væksten løftede Configit bruttofortjenesten til 87 mio. kr. (2020: 76 mio. kr.) og forbedrede
driftsresultatet (EBITDA) moderat til -21 mio. kr. (2020: -22 mio. kr.) drevet af god omkostningsstyring i et
år præget af fortsatte investeringer i omlægningen af forretningen. Den stærke vækst i antallet af nye
kunder, licensaftaler og subscription-baseret omsætning sikrer gode fremtidsudsigter for Configit, og både
eksisterende aktionærer og nøglemedarbejdere bidrog til en kapitalrejsning, der sammen med et lån fra
Vækstfonden skaber grundlag for en fortsættelse af overgangen til subscription-baseret forretning.
”Configit fortsatte den positive udvikling i 2021 og skabte vækst og en imponerende fremdrift i arbejdet
med at omlægge forretningen til den subscription-baserede model, der giver kunderne det bedste udbytte
af løsningerne og samtidig sikrer langvarige kontrakter og betydelig værdiskabelse for Configit. Vi glæder os
over at kunne understøtte den positive forretningsmæssige udvikling, der var helt i tråd med
forventningerne i 2021 og skaber gode udsigter for de kommende år, hvor vi ser frem til at fortsætte
væksten med afsæt i en stærk pipeline og de strategiske investeringer i salg, marketing og nye produkter,”
siger Allan Bach Pedersen, medlem af bestyrelsen i Configit og partner i Polaris.
I 2022 forventer Configit fortsat vækst og et øget aktivitetsniveau med afsæt i de allerede gennemførte
investeringer og i takt med den fortsatte overgang til den subscription-baserede forretningsmodel. På den
baggrund forventer Configit uændret at skabe positiv driftsindtjening (EBITDA) ved udgangen af 2023.
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Om Configit
Configit er globalt førende inden for Configuration Lifecycle Management (CLM) og leverer
forretningskritisk software til konfiguration af komplekse produkter. Alle Configit-produkter er baseret på
den patenterede Virtual Tabulation®-teknologi, der har redefineret produktkonfiguration ved at muliggøre
højere hastighed og bedre håndtering af kompleksitet. Med Virtual Tabulation® kan Configit levere
kraftfulde og let anvendelige konfigurationsløsninger til førende globale virksomheder.
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