
Presse release Barkley Norge 

Acquisition: Banqsoft kjøpt av det danske IT konsernet KMD  
KMD's internasjonale ambisjoner konkretiseres nå i form av den danske IT gruppens første 
større internasjonale investering. Selskapet har akkurat overtatt den Norske IT gruppen 
Banqsoft AS, som leverer programvare til den finansielle sektor. Banqsoft har hovedkvarter i 
Norge med kontorer i Sverige, Finland og Polen. I tillegg til den internasjonale dimensjonen, 
har også overtakelsen en strategisk betydning i forhold til KMD's vekstambisjoner innen privat 
sektor. 

Etterfulgt av en serie oppkjøp i Danmark, gjør KMD nå sin første større internasjonale investering. Den 
danske IT gruppen har akkurat overtatt den norske IT gruppen Banqsoft AS.  

Banqsoft har hovedkvarter i Norge med kontorer i Sverige, Finland og Polen, i tillegg til en agentavtale i 
Danmark. Selskapet utvikler og leverer programvareløsninger for den finansielle sektor i det nordiske 
markedet.  

Overtakelsen innebærer at KMD overtar Banqsoft’s produktportefølje, kunder og partnere, samt at 
Banqsoft’s 141 ansatte får en ny arbeidsgiver.  

”Overtakelsen er en milepæl for KMD,” forteller  Eva Berneke, CEO i KMD. ”Vi har over noe tid forsterket 
vår danske satsning både organisk og via oppkjøp. Nå tar vi det første større internasjonale skrittet. 
Banqsoft er et vekstselskap og tilfører oss en god skandinavisk tilstedeværelse, samtidig som vi tilføres en 
solid faglig ekspertise innen den finansielle sektor, hvor vi har ambisjoner om å vokse.» 

”KMD's betydelige erfaring innen forretningskritiske programvareløsninger, datasikkerhet og håndtering av 
store datavolum, gir en god strategisk match for den finansielle sektoren. Oppkjøpet understreker våre 
ambisjoner og tro på at KMD er modent for videreutvikling i nye markeder.” 

Banqsoft ser mange verdifulle muligheter i den nye konstellasjonen. 
 
”Vi er på vei inn i en svært spennende periode,” sier Johnny Rindahl, CEO i Banqsoft. ”KMD er en av de 
store seriøse aktørene i Danmark, og Banqsoft kan tilføre et nordisk forretningsorientert perspektiv. Vi er 
stolte over at KMD ser på oss som et viktig strategisk element i en større internasjonal rolle for selskapet 
og vi ser frem til å jobbe med våre nye danske kolleger.” 

Banqsofts største eier er det nordiske risikokapitalfondet Verdane Capital IV AS. 
 
Banqsoft er mer enn fordoblet i størrelse og har signifikant utvidet både geografisk tilstedeværelse såvel 
som sin produktportefølje under Verdane Capital IV’s eierskap. Vi er stolte over å ha vært en del av denne 
reisen, og er svært imponert av alt som Johnny Rindahl og hans team har oppnådd. KMD er en perfekt 
eier i en fase hvor Banqsoft skal akselerere markedsutviklingen ytterligere innenfor programvare rettet 
mot bankmarkedet sier Bjarne Lie, Managing Partner hos Verdane Capital Advisors.  
 
Alpha Corporate Finance var selgers finansielle rådgiver. 

Banqsoft er ledende innenfor det nordiske objektsfinansieringsmarkedet. De seneste par årene har 
selskapet også bygget opp en konkurransedyktig posisjon innenfor banksektoren, hvor de leverer 
programvare til nyetablerte, små og mellomstore banker. 
 
Om KMD 
KMD er Danmarks største IT selskap, og utvikler og leverer programvare og løsninger for lokale og 
sentrale myndigheter, samt det private markedet i Danmark. Selskapets unike bransjekompetanse, 
leveranseevne og tilgang til sikker og stabil drift har gjort KMD til en sentral aktør i den danske IT 
sektoren. KMD’s systemer håndterer f.eks. lønns- og sosiale utbetalinger beløpende til ca. DKK 400 
milliarder pr år, noe som tilsvarer mer enn 20% av Danmarks BNP. Gruppen har en årlig omsetning på i 
underkant av 5 Milliarder DKK og har ca. 3.000 ansatte. KMD er eid av det private risikokapitalselskapet 
Advent International og det danske pensjonsfondet Sampension. Mer informasjon www.kmd.dk  
 
Om Banqsoft 
Banqsofts kjernevirksomhet er programvareløsninger for effektiv styring av porteføljer i forbindelse med 
lån, leasing, lagerfinansiering, flåteadministrasjon og innlån for finansieringsselskaper og banker. Etter 
mer enn 20 år i bransjen har Banqsoft oppnådd en markedsledende posisjon som leverandør til 



finansieringsselskaper og en stadig sterkere posisjon også innenfor banksektoren. Banqsofts kunder er 
basert i de nordiske land, Polen, Storbritannia og de baltiske land, og omfatter selskaper som Santander, 
Toyota Financial Services, Handelsbanken. Sandvik Finans, Komplett Bank, Bank Norwegian, Pohjola Bank 
og Volkswagen Finans. Banqsoft har 141 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Finland og 
Polen. Banqsoft tilknyttes KMD som et internasjonalt datterselskap. Les mer på http://banqsoft.com 
 
Banqsoft er gjennom oppkjøpet et heleid datterselskap av KMD A/S. 

Om Verdane Capital Advisors 

Fond som forvaltes av Verdane Capital Advisors leverer fleksibel vekstkapital til nordiske virksomheter 
med store ambisjoner innenfor sektorene IT, energi og høyteknologisk industri. Verdanes fond skiller seg 
ut på grunn av fleksibiliteten til å kjøpe enten en enkelt aksjebeholdning, en hel portefølje eller deler av en 
portefølje blant en gruppe av unoterte aktiva. Fondene forvalter over 6 milliarder kroner og investorene 
består for eksempel av pensjonsfond og forsikringsselskaper. Siden 2003 har Verdanes fond kjøpt 23 
porteføljer med interesser i over 250 selskaper. Programvareinvesteringer er et fokusområde for fondene. 
Eksisterende og tidligere investeringer omfatter blant annet CRF Heath, Codenomicon, ebuilder og inRiver. 
Ytterligere informasjon finnes på www.verdanecapital.com 

Kontakinformasjon 
KMD: Christoffer Hellmann, pressesjef, telefon +45 44 60 18 09, mobil +45 25 29 17 84, che@kmd.dk, 
Twitter: @Chris_Hellmann 
 
Banqsoft: Johnny Rindahl, CEO, telefon +47 982 24 977, johnny.rindahl@banqsoft.no 
 

Verdane Capital Advisors: Bjarne Lie, Managing Partner, mobil +47 918 15508, bkl@verdanecapital.com 

 


