
Nyhedsredakt0r: Jens B0gsted I Morten Bundgaard - erhverv@jp.dk 

ISS sCEtter mia. i banken 
• Den engelske bank
kil!mpe Barclays har 
indgaet en milliard
kontrakt med ISS, der 
betegner aftalen som en 
af de mest nyskabende pi 
markedet. 

• Serviceradgiver forven
ter store udfordringer. 

MARTIN FLINK 
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Et nicifret bel0b forventes de 
nceste fern ar at rulle ind pa 
kontoen hos servicegiganten 
ISS. Msenderen er den en
gelske storbank Barclays, 
som £remover far varetaget 
stort set alt, der handler om 
service og vedligeholdelse pa 
5.700 afdelinger spredt over 
hele verden. 

»Det er en af de absolut 
st0rste, hvis ikke den st0rste 
kontrakt i ISS' historie, << siger 
ISS' adm. direkt0r Jeff Gra
venhorst. 

Den danske virksomhed 
slog Compass Group og Bax-

terStorey i kampen om en 
stor pulje af opgaver, der 
spcender over alt lige fra ved
ligeholdelse af udend0rs
arealer over reng0ring til 
avancerede it-systemer. 

If0lge Gravenhorst fik ISS 
opgaven, fordi virksom
heden har erfaring med alle 
omracteme og ikke skal hyre 
underleverand0rer, som 
konkurrenteme skulle. 

Opgaven har til gengceld 
ogsa betydet, at ISS skal ud og 
investere i udviklingen af et 
it-system, der kan handtere 
de nye opgaver, men Graven
horst vii ikke udtale sig om de 
0konomiske dele af kontrak
ten. 

Forventninger om mere 
Prisen er pa baggrund af ud
meldinger fra konkurrenter
ne vurderet i engelske bran
chemedier til at ligge i under
kanten af 2 mia. kr., og den 
ligger if0lge ISS i samme st0r
relsesorden som Hewlett
Packard-kontrakten fra 
2010, som ogsa var pa 2 mia. 
kr. 

Dertil kommer sa forvent
ninger om kontraktudvidel-

Bank-service 
ISS har indgaet en omfatten
de, femarig aftale med den 
engelske storbank Barclays. 

Aftalen vurderes til en Vil!rdi 
pa 2 mia. kr., sam kan vokse, i 
takt med at kontrakterne 
bliver udviddet. 

I 5.700 filialer over hele 
kloden skaliSS bl.a. sta for 
receptioner, k0kkener, 
reng0ring og it. 

Med den nye kontrakt 
overtager ISS en del af de 
ansatte pa de kontrakter, sam 
Barclays har opsagt med de 
tidligere leverand0rer, men 
skal derudover anSil!tte flere 
tusinde medarbejdere. 

ser i 10bet af de fern ar, aftalen 
l0ber over. 

Med Barclays i hus er s0ge
lyset nu rettet mod andre glo
bale akt0rer. 

>>Vores f0rste prioritet er at 

fa en glad kunde. Det kan vi 
selvf0lgelig benytte os af, for 
lige nu er eftersp0rgslen st0r
re end udbuddet for den type 
kontrakter, og vi har en god 
pipeline. Markedet gar mere 
og mere i retning af vores 
model med at styre det hele i 
en samlet kontrakt, siger Jeff 
Gravenhorst. 

ISS overtager en del af de 
medarbejdere, der allerede 
arbejder pa de ca. 2.000 kon
trakter, der samles til en. De 
skal dog ogsa >>Ud og anscette 
tusinder af nye<< . 

ISS nem at tale med 
Det stiller store krav til ISS 
om at fa organisationen til at 
virke meget hurtigt. En 0vel
se, der kan vise sig at blive en 
st0rre udfordring for ISS end 
f0rst antaget, vurderer Pre
ben Gramstrup, der er konsu
lent med speciale i ejen
doms- og servicerelateret 
Facilities Management. 

>>Deter et relativt nyt kon
cept med at samle sa mange 
opgaver, og man kan blive i 
tvivl om, hvor hurtigt ISS er i 
stand til at Ievere, fordi de ik
ke har alle ressourcer pa 
plads, in house. ]eg er ikke i 
tvivl om, at ISS har vceret me
get opsatte pa at fa opgaven, 
og ISS har vceret nemmere at 
tale med end Compass 
Group, som normalt anven
der underleverand0rer, << si
ger Gramstrup. 

Kontrakten begynder i fjer
de kvartal og slar f0rst igen
nemi2013. 

ISS har ikke cendret for
ventningeme om en omscet
ning omkring de 80 mia. kr. i 
ar pa den baggrund. 

Barclays har pga. denver
serende sag om rentemani
pulation i England ikke 
0nsket at kommentere afta
len. 

ISS' adm. direkt0r Jeff Graven
horst kan glil!de sig over en af 
de absolut st0rste kontrakter 
i ISS' historie. 
Arkivfoto: Torben Strayer 

FINANS 
Kom igen en anden 
Hvilken sikkerhed vi har 
res 50 st0rste lan? 0h, 
jeg ikke. Kom igen 
dag. Nogenlunde 
tilsynets bes0g i L0kken 
kasse i 2008. 

Nyhederom 

dWatc 
Jsraelsk eventyr 
Genmab-stifteren har 
indgaet en israelsk 
bejdsaftale for bi 
bet Azanta til et if0lge 
cifret millionpotentiale. 

Ratestigning 
Kursen pa Ma:rsks 
endnu ikke taget 
seneste ratestigninger 
tainerfart, mener et 
nanshus. 

Big Brother-underskl 
Den nystartede dan! 
Endemol-koncernen 
bag "Big Brother", 
bedre 2012. 
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