Daldata med nye sterke eiere
(Tynset, 13. august 2012) Daldata, som har sin hovedsatsing på økonomisystemer og drift/skytjenester, er kjøpt opp av kapitalfondet Via Venture Partners og ledelsen i Daldata. Med Via
Venture Partners som ny, stor eier ligger alt til rette for en fortsatt god vekst for Daldata, både
organisk og gjennom oppkjøp.
Salget av Daldata ble formalisert den 11. juli d.å. I tillegg til Via Venture Partners har samtlige i
Daldatas ledergruppe, med administrerende direktør Bjørnar Håkensmoen i spissen, investert i
selskapet.
Sterk utvikling og god lønnsomhet
Daldata har hatt en meget god utvikling de siste seks årene. Siden 2006 har omsetningen økt fra 87,6
millioner til 165 millioner kroner, og inntjeningen er mangedoblet til 15,4 millioner kroner i 2011.
Ambisjonen er å fortsatt vokse videre, med hovedfokus på Duett økonomisystem og ASP/skytjenester
i det norske markedet. Det er spesielt innenfor regnskapsbransjen at Daldata er stor, og selskapet
omsetter for nærmere 60 millioner kroner i denne bransjen. I løpet av 2012 har Daldata tatt ytterligere
markedsandeler i regnskapsbransjen, og den gode veksten har kommet hovedsakelig som et resultat
av fokus på skytjenester og Daldatas nye datasenter.
Organisk og oppkjøp
Jakob Rybak-Andersen, partner i Via Venture Partners, sier at de ser på Daldata som en svært
spennende investering, med fremtidsrettede løsninger og et servicekonsept i SMB-markedet som har
stort potensiale.
- Å levere IT-løsninger lønnsomt til SMB-markedet krever svært høy kompetanse i hele
organisasjonen. Daldata har en meget kompetent ledelse og en sterk posisjon i Norge, og vi ser frem
til å skape ytterligere vekst både organisk og gjennom konsolideringer, uttaler Jakob Rybak-Andersen.

Daldata er på sin side godt fornøyd med salget. Bjørnar Håkensmoen, administrerende direktør,
uttaler at Via Venture Partners, med sin kompetanse og finansielle styrke, vil hjelpe Daldata i arbeidet
med å videreutvikle selskapet videre.
- Vi er svært tilfredse med å ha fått dyktige, profesjonelle investorer på eiersiden, sier Håkensmoen.

For mer informasjon:
Bjørnar Håkensmoen, adm. dir, mob: 959 86 800, e-post: bjornar.haakensmoen@daldata.no
Jakob Rybak-Andersen, Partner i Via Venture Partner, mob: +45 29401719, e-post:
jra@viaventurepartners.com

Om Daldata
Daldata er et ledende IT- selskap som har hovedfokus på økonomisystemer og drift-/skytjenester i det norske
markedet generelt og regnskapsbransjen spesielt. Med 130 kompetente medarbeidere og fremtidsrettede
løsninger er ambisjonen å vokse videre, både organisk og via oppkjøp.
Daldata ble etablert i 1982, og runder 30 år høsten 2012.

Om Via Venture Partners
Via Venture Partners har det danske pensjonsfondet ATP som eneste investor, og er en av Nordens ledende IT
venture og private equity fond, med fokus på investeringer i hovedsakelig nordiske vekstvirksomheter. Via
Venture Partners administrerer DKK 2 milliarder, og har i øyeblikket 14 porteføljeselskaper fordelt over Danmark,
Sverige, Norge og Finland, herunder Dolphin Software AS, Adra Match AS og ePocket Handyman AS i Norge.

