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Korjaustiedote: Verdane ostaa Baswaren talousohjauksen sekä maksuliikenteen
liiketoiminnot
Verdane Capitalin tänään 2.2.2018 klo 10.11 jakelemassa mediatiedotteessa on virhe kauppahinnassa. Kauppahinnan kerrottiin olleen noin 34,5 miljoonaa
euroa. Oikea kauppahinta on noin 35,0 miljoonaa euroa.

Alla korjaustiedote kokonaisuudessaan. Vain kauppahintaa koskeva luku on korjattu oikeaksi.

Pääomasijoitusyhtiö Verdane Capital on sopinut ostavansa Basware Oyj:ltä kaksi liiketoimintayksikköä: talousohjauksen palvelut sekä
maksuliikenteen palvelut. Liiketoimintojen yhteenlaskettu myyntihinta on noin 35,0 miljoonaa euroa.

Verdane Capital ostaa Basware Oyj:ltä talousohjauksen (Financial Performance Services, FPS) sekä maksuliikenteen (Banking) liiketoiminnot. Myytyjen
liiketoimintojen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 15 miljoonaa euroa.

”Pohjoismaisiin ohjelmistoyrityksiin sijoittaminen on Verdanen ydinosaamista. Näemme mahdollisuuksia hyödyntää Verdanen syvää ohjelmisto-osaamista
Baswaren talousohjauksen sekä maksuliikenteen liiketoimintojen kehittämisessä itsenäisiksi yrityksiksi. Baswarella on pitkä historia näiden ratkaisujen
menestyksekkäästä toimittamisesta. Molemmat liiketoiminnot tuottavat asiakkailleen merkittävää lisäarvoa parantamalla ja sujuvoittamalla
talousprosesseja, mahdollistaen keskittymisen niiden ydinliiketoimintoihinsa”, sanoo Verdanen sijoitusammattilainen Iikka Moilanen.

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Yhtiö on
päättänyt myydä talousohjaus- ja maksupalveluliiketoimintonsa Verdanelle, jotta se voisi keskittyä ydinosaamiseensa, osto- ja maksupilviratkaisujen
kehittämiseen sekä maailmanlaajuisesti skaalautuvaan liiketoimintaan.

Liiketoiminnoille perustetaan kaksi itsenäistä yritystä

Talousohjauksen sekä maksuliikenteen liiketoiminnoista muodostetaan kaksi erillistä ja itsenäistä yhtiötä. Verdanen panostuksen myötä yhtiöt voivat
keskittyä yhä vahvemmin ydintuotteidensa kehittämiseen ja liiketoimintojensa kasvattamiseen. Molemmat yhtiöt pyrkivät palvelemaan asiakkaiden tarpeita
alan parhaimmilla maksuliikenne- ja raportointiratkaisuilla niin Suomessa kuin strategisilla uusilla markkinoilla. Yhtiöiden toimitusjohtajaksi nimitetään
Tomi Lod. Hän on tähän asti toiminut Baswaren Suomen talousohjauksen ja maksuliikenteen palveluiden liiketoimintajohtajana.

Kaupassa ostettava talousohjauksen liiketoiminta (FPS) on Suomen johtava talousraportointiohjelmistojen toimittaja. Yritystoiminnan hallintaohjelmistojen
markkinat kasvavat ja erikoistuneet työkalut yleistyvät vauhdilla. FPS:n nykyisen sukupolven tuote yhdistää reaaliaikaiset sisäiset ja ulkoiset
raportointiominaisuudet yhteen ratkaisuun. Seuraava SaaS-pohjainen tuote on työn alla.

Maksuliikenteen palvelut (Banking) toimittaa maksuliikenteen automaatioratkaisuja kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Liiketoiminnalla on 40 %
markkinaosuus Suomessa, ja se vastaa täysautomatisoitujen maksupalvelujen kasvavaan kysyntään SaaS-pohjaisella, helppokäyttöisellä seuraavan
sukupolven Banking-tuotteella. Tämä tarjoaa monipankkiyhteydet turvalliseen raportointiin, maksuautomaatioon ja tilien täsmäytyksiin.

Kaupan odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla. Kaupan myötä 95 työntekijää siirtyy Baswarelta Verdanen palvelukseen.
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Verdane on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa rahastojensa kautta ohjelmisto-, verkkokauppa- ja energia-alan sekä teollisen teknologian yrityksiin. Verdanen
rahastojen erityispiirre on, että ne voivat sijoittaa sekä kokonaisiin sijoitusportfolioihin, portfolion osiin että yksittäisiin kohdeyrityksiin. Verdanella on 24 työntekijää Helsingissä,
Oslossa ja Tukholmassa. www.verdanecapital.com. Seuraa Verdanea: LinkedIn. 

Basware (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme
kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on
maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet
ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa.
www.basware.fi.


