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Hantverksdata forsterker sin eierstruktur for raskere
vekst. Adelis ny majoritetseier.
Hantverksdata har gjennom mange år fremgangsrikt utviklet og vokst sin virksomhet i
Norden. Digitaliseringen av håndverksbransjene går dog raskere enn noensinne. Selskapet
forsterker nå sin eierstruktur gjennom å ta inn Adelis som ny majoritetseier, med formål å
forsterke posisjonen som den ledende leverandøren av forretningssystemer for
håndverksbransjen.

Hantverksdata er en av Nordens ledende leverandører av administrative programvarer for
håndverksbransjen. Selskapet er ledende innenfor elektriker-, rørlegger-, male- og
glassbransjen med sitt modulbaserte system, men gjør også systemer for øvrige service- og
håndverksbransjer som alarm, gulv, blikkenslagere, kjøling, heis og bygg. Hantverksdata har ca
4 000 bedrifter som kunder og ca 35 000 brukere.
”Dette er et offensivt trekk for Hantverksdata for å på beste mulige måte kunne ta vare på de
muligheter som finnes for oss i håndverksbransjen de kommende årene. Adelis har
dokumentert erfaring med å utvikle nordiske selskaper innenfor både håndverks- og ITbransjen, hvilket gjør dem til den perfekte partneren for oss når vi tar neste steg i vår
selskapsutvikling. Nesten samtlige tidligere eiere har valgt å fortsette som eiere sammen med
Adelis. Det viser hvor mye vi tror på den fremtidige utviklingen”, sier Mikael Viotti,
administrerende direktør i Hantverksdata.
”Gjennom sine systemløsninger leverer Hantverksdata stor verdi til sine kunder i en bransje som
digitaliseres. Vi er imponert over Hantverksdatas ledelse og kompetente medarbeidere, og av
selskapets gode utvikling både i Sverige og andre nordiske land. Vi ser frem til å støtte selskapet
på deres vekstreise», sier Joel Russ på Adelis.
Hantverksdatas styre kommer til å forsterkes i forbindelse med den nye eierstrukturen. Både
Anders Böös, bl a tidligere styreformann i IFS, og Petter Håkanson, tidligere adm.dir. for
Assemblin, kommer til å gå inn i styret.
Anders Böös, ny styreformann i Hantverksdata, sier i en kommentar: ”Hantverksdata har
gjennom et førsteklasses produkt og et veldefinert kundetilbud bygget en markedsledende
posisjon. Selskapets muligheter er spennende og utviklende. Jeg ser frem til å få bidra i en
fortsatt vekst og ekspansjon.”
For ytterligere informasjon kontakt:
Hantverksdata: Mikael Viotti, mikael.viotti@hantverksdata.se, +46 70-389 00 93
Adelis Equity: Joel Russ, joel.russ@adelisequity.com, +46 73-543 30 68
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Om Hantverksdata
Hantverksdata har mer enn 45 års erfaring av å markedsføre sine forretningssystem til håndverksbransjen. I
dag har Hantverksdata over 100 ansatte i Sverige, Finland, Norge og Danmark, og omsetter ca 165 MSEK.
Selskapet har cirka 4 000 kunder og 35 000 brukere innenfor de ulike bransjene. Les mer på
www.hantverksdata.se.
Om Adelis Equity Partners
Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012
med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte
selskaper i Norden. Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive
eierfondene i sitt segment med 15 investeringer og mer enn 30 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag
cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se www.adelisequity.com.
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