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Capgemini podpisuje umowę przejęcia firmy Chappuis Halder & Cie, aby 

poszerzyć swoją wiedzę w zakresie doradztwa dla sektora usług finansowych 

 
Przejęcie będzie wspierać rozwój usług Capgemini w zakresie strategii, transformacji 

biznesowej i zrównoważonego rozwoju dla klientów z sektora bankowości inwestycyjnej i 

zarządzania majątkiem. 

 

Paryż 16.05.2022 – Capgemini ogłosiło dzisiaj, że zawarło umowę kupna akcji (SPA) w celu 

nabycia Chappuis Halder & Cie (Chappuis Halder), globalnej firmy konsultingowej w zakresie 

strategii i zarządzania, specjalizującej się w branży usług finansowych. Dzięki specyficznemu 

ukierunkowaniu Chappuis Halder na tę branżę, przejęcie to wzmocni możliwości Grupy w 

zakresie doradztwa na rzecz klientów z sektora bankowości, zarządzania majątkiem i 

ubezpieczeń w Ameryce Północnej, Europie i Azji Południowo-Wschodniej w zakresie 

kształtowania przyszłości ich działalności i przeprowadzania transformacji za pomocą 

technologii. Przejęcie wzbogaci również ofertę Grupy o specjalistyczne usługi doradcze w 

zakresie środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG) oraz strategii ryzyka klimatycznego. 

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy. 

 

Chappuis Halder, z siedzibą w Luksemburgu, jest firmą konsultingową zatrudniającą prawie 150 osób, 

posiadającą główne biura w Ameryce Północnej (Nowy Jork i Montreal), Europie (Paryż i Genewa) oraz Azji 

Południowo-Wschodniej (Singapur i Hong Kong). Firma zdobyła reputację lidera w branży usług finansowych 

w zakresie transformacji, finansów, ryzyka i zgodności z przepisami. W szczególności umożliwia klientom 

korzystanie ze swoich możliwości biznesowych, świadcząc usługi doradcze w zakresie regulacji oraz 

prowadząc projekty związane z ESG, m.in. dzięki ekspertyzie w zakresie transformacji opartej na danych. 

 

"Chappuis Halder przyczyni się do pogłębienia naszej wiedzy w zakresie usług finansowych, co jest 

kluczowym warunkiem, aby móc doradzać i pomagać naszym klientom w transformacji biznesowej" - 

powiedział Anirban Bose, dyrektor generalny strategicznej jednostki biznesowej ds. usług finansowych w 

Capgemini i członek zarządu grupy. "Dzięki Chappuis Halder jeszcze bardziej wzmacniamy naszą zdolność 

do dostarczania kompleksowych transformacji klientom z sektora usług finansowych". 

 

"To przejęcie pomoże nam w realizacji projektów transformacyjnych o dużym wpływie dla klientów z sektora 

Corporate Investment Banking i Wealth Management" - powiedział Cyril Garcia, CEO Capgemini Invent i 

Group Executive Board Member. "Chappuis Halder, dołączając do Capgemini Invent, wnosi do firmy zespół 

wysoce utalentowanych i doświadczonych konsultantów z Ameryki Północnej, Europy i Azji Południowo-

Wschodniej. Ich umiejętności, w tym w zakresie usług związanych ze zrównoważonym rozwojem - co jest 

dla nas kluczowym obszarem zainteresowania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów - są 

uzupełnieniem szerokich kompetencji branżowych i możliwości technologicznych Grupy." 

Stéphane Eyraud, dyrektor generalny i założyciel Chappuis Halder komentuje: "Cieszymy się, że możemy 

stać się częścią Grupy Capgemini i wykorzystać nasze możliwości w zakresie pomocy klientom z sektora 
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usług finansowych w projektowaniu, planowaniu i wdrażaniu kompleksowej transformacji, korzystając z 

możliwości, jakie daje technologia." 

 

  
O Capgemini  
Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez 
wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i 
zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest 
odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 325 000 pracowników zatrudnionych w ponad 

50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich 
klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania 
rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat 
technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. 
W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro. 
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