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Hantverksdata styrker ejerskabsstruktur for at
accelerere vækst. Adelis bliver ny majoritetsejer.
Hantverksdata har over mange år succesfuldt vokset og udviklet sin virksomhed i
Norden. Digitaliseringen af håndværksbranchen sker dog hurtigere end
nogensinde før. Virksomheden styrker nu sin ejeskabsstruktur ved at bringe
Adelis ind som ny majoritetsejer for at befæste sin position som den ledende
ERP udbyder i Norden indenfor håndværkerbranchen.
Hantverksdata er en af Norden ledende leverandører af administrative software udviklet til
håndværkerbranchen. Virksomheden er ledende indenfor el-, VVS, maler- og
glarmesterbranchen med sit modulopbygget system, men er også aktive indenfor andre
service- og entreprenørbrancher såsom alarm, gulve, køleanlæg, elevatorer og byggeri.
Hantverksdata har ca. 4.000 erhvervskunder og 35.000 brugere.
“Dette er et offensivt træk for Hantverksdata for på bedst mulig måde at være i stand til at
udnytte de muligheder der kommer til at byde sig for os indenfor håndværkerbranchen de
kommende år. Adelis har dokumenteret erfaring med at udvikle virksomheder både indenfor ITog håndværkerbranchen, hvilket gør dem til den perfekte partner for os når vi tager det næste
skridt i at videreudvikle vores virksomhed. Stort set samtlige tidligere ejere har valgt at fortsætte
som aktionærer. Det viser hvor meget vi tror på den fremtidige rejse,” siger Mikael Viotti,
administrerende direktør for Hantverksdata.
“Gennem sine systemløsninger leverer Hantverksdata stor værdi til sine kunder i en branche
som digitaliseres. Vi er imponeret over Hantverksdatas ledelse og kompetente medarbejdere
samt virksomhedens stærke udvikling i Sverige og andre nordiske lande. Vi ser frem til at
supportere Hantverksdata på deres vækstrejse,” siger Joel Russ fra Adelis.
Bestyrelsen for Hantverksdata vil blive betydeligt styrket i forbindelse med transaktionen. Både
Anders Böös, tidligere bestyrelsesformand for IFS, og Petter Håkanson, tidligere
administrerende direktør for Assemblin, vil træde ind i bestyrelsen.
Anders Böös, kommende bestyrelsesformand for Hantverksdata, siger i en kommentar
“Hantverksdata har gennem et førsteklasses produkt og et veldefineret kundetilbud opbygget
en markedsledende position. Selskabets muligheder er spændende og jeg ser frem til at bidrage
til dets fortsættende vækst og ekspansion.”
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Om Hantverksdata
Hantverksdata har mere end 45 års erfaring med at markedsføre ERP systemer til håndværkerbranchen. I
dag har Hantverksdata 100 medarbejdere i Sverige, Finland, Norge og Danmark og omsætter for ca. 165m
SEK. Virksomheden har ca. 4.000 erhvervskunder og 35.000 brugere. For yderligere information, besøg
venligst www.hantverksdata.se.

Om Adelis Equity Partners
Adelis er en aktiv partner i at skabe værdi for mellemstore nordiske virksomheder. Adelis blev grundlagt
med et mål om at blive den førende Nordiske kapitalfond på markedet for mellemstore virksomheder.
Adelis blev stiftet i 2013 og har siden været en af mest aktive investorer i markedet for mellemstore
virksomheder i Norden med 15 platform investeringer og mere end 40 tilkøb til disse. Adelis har ca. EUR 1
mia. under forvaltning. For yderligere information, besøg venligst www.adelisequity.com.
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