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Förvärv: KMD expanderar in Skandinavien 
Den danska IT-gruppen KMDs internationella ambitioner tar nu form genom den första 
stora internationella investeringen. Företaget har just förvärvat den norska IT-koncernen 
Banqsoft AS, som erbjuder mjukvarulösningar till banker och finansbolag. Banqsoft har sitt 
huvudkontor i Norge och har även kontor i Sverige, Finland och Polen. Utöver betydelsen av 
den internationella expansionen är förvärvet även av strategisk vikt för KMDs fortsatta 
tillväxt inom den privata sektorn. 

Efter en rad förvärv i Danmark, gör KMD nu gör sin första stora internationella investering. Den 
danska IT-koncernen har förvärvat den norska IT-koncernen Banqsoft AS. 

Banqsoft har sitt huvudkontor i Norge men har även kontor i Sverige, Finland och Polen, samt en 
agentur i Danmark. IT Företaget utvecklar mjukvara för den finansiella sektorn i Norden. 

Förvärvet innebär att KMD övertar Banqsofts produkter, kunder och partners, och att Banqsofts 141 
anställda har en ny arbetsgivare. 

"Detta förvärv är en milstolpe för KMD", förklarar Eva Berneke, Verkställande Direktör för KMD. "Vi 
har under en period stärkt vår danska verksamhet genom både organisk tillväxt och förvärv. Nu tar vi 
det första stora steget internationellt. Banqsoft är ett tillväxtföretag och ger oss en skandinavisk 
närvaro samt värdefull sakkunskap från den finansiella sektorn, där vi har ambitioner att växa”.  

"KMDs långa erfarenhet av affärskritiska mjukvarulösningar, datasäkerhet och hantering av stora 
datamängder gör oss strategiskt lämpade för den finansiella sektorn. Förvärvet understryker våra 
ambitioner och vår övertygelse att KMD är mogen för tillväxt i nya marknader”. 

Banqsoft ser många värdefulla möjligheter i den nya konstellationen. 
 
"Vi går in i en oerhört spännande tid", säger Johnny Rindahl, Verkställande Direktör för Banqsoft. 
"KMD är en av de ledande aktörerna i Danmark och Banqsoft kan bidra med branschspecifik kunskap 
på nordisk nivå. Vi är stolta över att KMD ser oss som en strategiskt viktig del i bolagets 
internationella expansion och vi ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med våra nya danska 
kollegor". 

Banqsofts största ägare är den nordiska riskkapitalfonden Verdane Capital IV AS.  

”Banqsoft har mer än fördubblat sin storlek och avsevärt breddat både sin geografiska närvaro och sitt 
produktutbud under Verdane Capital IVs ägarperiod. Vi är stolta över att ha varit med på resan och vi 
är oerhört imponerade av allt som Johnny Rindahl och hans team har uppnått. KMD är en perfekt 
ägare i en fas då Banqsoft ska växa ännu snabbare inom mjukvara för banker”, säger Bjarne Lie, 
Managing Partner på Verdane Capital Advisors.  
 
Banqsoft är en marknadsledare inom mjukvara för asset management på den Nordiska marknaden. 
De senaste åren har företaget också byggt en stark position inom mjukvara för banker, där Banqsoft 
erbjuder produkter för nyligen etablerade, små-och medelstora banker. 
 
Säljarens rådgivare i processen har varit Alpha Corporate Finance. 

 
 
Om KMD 
KMD är en av de största IT- och mjukvaruföretagen i Danmark. Bolaget erbjuder mjukvara och IT-
lösningar för privat- och offentlig sektor i Danmark. Genom pålitlighet, driftsäkerhet och driftstabilitet 
har KMD blivit ett av de mest erkända och anlitade företagen inom den danska IT-sektorn. KMDs 
system hanterar bland annat löne- och bidragsutbetalningar om totalt ca DKK 400 miljarder per år, 



vilket motsvarar mer än 20% av Danmarks BNP. Koncernen omsätter nära 5 miljarder danska kronor 
och har cirka 3 000 anställda. KMD ägs av riskkapitalbolaget Advent International och den danska 
pensionsfonden Sampension. Mer information www.kmd.dk  

Om Banqsoft 
Banqsoft levererar mjukvarulösningar för bland annat hantering av lån, leasing, lagerfinansiering och 
inlåning för finansbolag och banker. Med över 20 års erfarenhet har Banqsoft skapat en 
marknadsledande position inom finansiella tjänster och en allt starkare position inom retail banking. 
Kunderna är främst baserade i de nordiska länderna, Polen, Storbritannien och Baltikum, och 
inkluderar företag som Santander, Toyota Financial Services, Handelsbanken, Sandvik Finans, 
Komplett Bank, Bank Norwegian, Pohjola Bank och Volkswagen Finans. Banqsoft har 141 anställda 
med kontor i Norge, Sverige, Finland och Polen. 

Banqsoft är genom förvärvet ett helägt dotterbolag till KMD A/S. 
 
Om Verdane Capital Advisors 
Verdanes fonder stödjer nordiska bolag som har höga ambitioner inom IT, energi och högteknologisk 
industri med flexibelt tillväxtkapital. Fonderna särskiljer sig genom att de kan köpa antingen en hel 
portfölj, delar av en portfölj eller ett enstaka innehav, från en portfölj av onoterade tillgångar. 
Fondernas sammanlagda kapital uppgår till över 6 miljarder och investerarna består av exempelvis 
pensionsfonder och försäkringsbolag. Sedan 2003 har Verdanes fonder förvärvat 23 portföljer med 
intressen i över 250 bolag. Mjukvaruinvesteringar är ett fokusområde för fonderna. Befintliga och 
tidigare investeringar innefattar exempelvis CRF Health, Codenomicon, ebuilder och inRiver. Mer 
information finns på www.verdanecapital.com. 
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