
Nye BRAbank ASA inngår samarbeidsavtale med Stacc AS 

 
I forbindelse med fusjonen mellom Easybank ASA (EASY-NOTC) og BRAbank ASA (BRA-ME) er det 
inngått en samarbeidsavtale med IT-selskapet Stacc AS, som innebærer at intellektuelle rettigheter til 
saksbehandlingssystem, nettbank og kredittkortapplikasjoner utviklet av BRAbank ASA vil bli overført 
til Stacc AS, med den hensikt at Stacc AS skal videreutvikle og kommersialisere disse systemene. 
Avtalen innebærer at det fusjonerte selskapet (Nye BRAbank) vil bli tilført deler av fremtidige 
kommersielle inntekter basert på systemer utviklet av BRAbank ASA. Stacc AS vil opprette et nytt 
datterselskap som vil arbeide med kommersialisering av de intellektuelle rettighetene som overføres.  
 
Det er i tillegg inngått en samarbeidsavtale med Stacc AS om utvikling og vedlikehold av systemene. 
 
Avtalene vil tre i kraft i forbindelse med ikrafttredelse av fusjonen, forutsatt relevante 
myndighetsgodkjennelser. 
 
Stacc AS er et bergensbasert finansteknologiselskap med ca. 80 ansatte, som leverer moderne, 
innovative og fleksible systemer og plattformer til en rekke banker og finansieringsselskaper i det 
nordiske markedet. Stacc AS er en sentral IT-leverandør både til BRAbank og Easybank. 
 
Sitater: 
 
Oddbjørn Berentsen, CEO Easybank ASA og CEO i Nye BRAbank: 
 
"Avtalen med Stacc AS sikrer at systemene utviklet av BRAbank vil bli videreutviklet og 
kommersialisert av en ledende fintech-aktør, og vil tilføre BRAbank tilgang til videre utvikling og 
vedlikehold fra en profesjonell leverandør." 
 
 
Henrik Lie-Nielsen, Styreformann, Stacc AS: 
 
"Vi har store ambisjoner for videreutvikling av det nye datterselskapet i Stacc AS. Samarbeidsavtalen 
med BRAbank styrker vår satsning ytterligere innen fremtidsrettede IT-løsninger for banker og 
finansieringsselskaper, og det nye datterselskapet vil ha mange synergier med dagens produkt- og 
tjenesteportefølje i Stacc. " 
 
 
 
For videre informasjon kontakt:  
 
Oddbjørn Berentsen, Chief Executive Officer Easybank ASA, telefon: +47 924 66 688 
 
Hans Ljøen, Chief Executive Officer BRAbank ASA, telefon: +47 481 87 750 
 
Henrik Lie-Nielsen, Styreformann Stacc AS, telefon: +47 924 04 152 
 
 
 


