Banqsoft kjøper Concent
Norske Banqsoft vokser og utvider produktporteføljen ved å kjøpe det sandefjordbaserte
programvareselskapet Concent.
Det norske teknologiselskapet Banqsoft AS, spesialisert innen programvare til
finanssektoren, kjøper det norske programvareselskapet Concent AS. Oppkjøpet utvider
Banqsofts muligheter gjennom Concents produktlinje innen kreditthåndtering og
innfordring, samt kundeportefølje. Oppkjøpet er del av Banqsofts internasjonale
vekststrategi og selskapet overtar kundeforhold, programvare og 85 ansatte lokalisert i
Norge, Polen og Sverige. De to selskapene vil slå seg sammen og fortsette å vokse som
Banqsoft.
Banqsoft er en hurtigvoksende nordisk FinTech-aktør, eid av det danske IT-konsernet KMD
Group som igjen er en del av japanske NEC Corporation, en global leder innen integrering av
IT- og nettverksteknologier.
I løpet av de siste par årene har Banqsofts virksomhet vokst med rundt 20 prosent per år, og
oppkjøpet er en del av en internasjonal vekststrategi. Tidligere i år kjøpte selskapet en del av
det danske programvareselskapet E Foqus. Banqsoft tar nå et strategisk grep og utvider
posisjonen innen programvare for kredittadministrasjon gjennom kjøpet av Concent.
Bekrefter vekststrategi
- Oppkjøpet av Concent passer perfekt til vår vekstplan, sier Terje Kjøs, administrerende
direktør i Banqsoft. - Concent har dyktige medarbeidere og en komplementær produktlinje
innen kredittadministrasjon. Oppkjøpet tilfører også nye kunder til vår portefølje. Det er en
god strategisk passform, og vi er glade for at Concent blir en del av Banqsoft.
- Over flere år har Concent erfart betydelig vekst og lønnsomhet. Selskapet har etablert seg
som en attraktiv partner for større aktører i den internasjonale FinTech-bransjen. Et
industrielt eierskap hos Banqsoft / KMD vil styrke forretningens strategiske posisjon og
danne et solid fundament for videre vekst, sier Thor Eika, styreleder i Concent og direktør i
Treschow-Fritzøe som nå selger eierandelen på 51 prosent av aksjene i Concent.
Concent er spesialisert innen programvare og tjenester innen kreditthåndtering og inkasso.
Selskapet har en sterk markedsposisjon i Norden med 144 kommuner, 100 inkassobyråer og
flere banker og finansieringsselskaper som kunder.
Banqsoft overtar kundeforhold, programvare og 85 ansatte lokalisert i Norge, Polen og
Sverige. Concent vil bli operert som et integrert forretningsområde i Banqsoft. Alle ansatte
og lederteamet fra Concent følger med inn i Banqsoft. Banqsoft vil fortsette å investere i
Concent sterke produktportefølje og løfte den ut i internasjonale markeder.
Internasjonale ambisjoner
- Å bli en del av Banqsoft løfter våre muligheter, sier Oddbjørn Bergem, administrerende
direktør i Concent. - Begge selskapene har suksess i et voksende marked og vi vil tilby våre
kunder en leverandør med enda større evner og muskler. Våre ansatte vil dra nytte av å bli
en del av en stor organisasjon i KMD-konsernet og dets morselskap, globale NEC
Corporation.

Banqsoft er en sentral aktør i de nordiske markedssegmentene for programvareløsninger for
finansielle tjenester, inkludert digital bank og objektsfinansiering. Oppkjøpet av Concent
åpner for nye vekstmuligheter i Norden og internasjonalt.
- Vi har over tid hatt sett en veldig god utvikling for Banqsoft, sier Per Johanson, styreleder i
Banqsoft og konserndirektør i KMD Group. - Anskaffelsen av danske Foqus Finance tidligere i
år og nå Concent, bekrefter våre sterke og internasjonale vekstambisjoner.
Programvaresektoren for finansielle tjenester har stort potensial, vi har sterk tro på
produktene våre og vi er derfor sikre på at det er riktig å investere i videre vekst. Vi er
overbevist om at kombinasjonen av løsninger som støtter hele kredittlivssyklusen blir
verdiskapende for kundene våre.
Om Concent
Concent ble grunnlagt i 1994 i Sandefjord, Norge, hvor selskapet fremdeles har hovedkontor.
Concent har en sterk posisjon i markedet for programvare til kredittadministrasjon. 100
norske kommuner som representerer 2,7 millioner innbyggere, bruker Concents løsninger
for kreditthåndtering. Rundt 100 private inkassoselskaper bruker også programvaren, i likhet
med mange offentlige etater, samt banker og finansieringsselskaper i Norge og Sverige.
Selskapet har rundt 85 ansatte med kontorer i Norge, Sverige og Polen.
Les mer på www.concent.no
Om Banqsoft
Banqsoft er et datterselskap av danske KMD Group. Banqsofts kjernevirksomhet er
programvareløsninger for effektiv porteføljestyring av lån, leasing, lagerfinansiering,
flåtefinansiering, kort og sparing for finansieringsselskaper og banker. Banqsoft har en sterk
posisjon innen objektsfinansiering med bilfinans som største område. I tillegg har selskapet
opparbeidet seg en stadig sterkere posisjon som leverandør til digital banksektor.
Banqsofts kunder er lokalisert i Norden, Polen, Storbritannia og de baltiske landene, og
inkluderer selskaper som Santander, Handelsbanken, Bank Norwegian, Nordea Finans,
Volkswagen Finans og Toyota Financial Services. Banqsoft har rundt 250 ansatte i Norge,
Sverige, Finland, Danmark og Polen.
Les mer på www.banqsoft.com
Om KMD Group
KMD Group er Danmarks største IT-selskap. Konsernet utvikler og leverer programvare og
tjenesteløsninger til offentlig og privat sektor i Norden.
KMD har datterselskaper i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. Konsernet har mer
enn 1500 danske og internasjonale kunder. KMD har en årlig omsetning på rundt 5,4
milliarder danske kroner og rundt 3200 ansatte. KMD er et datterselskap av NEC
Corporation, en global leder innen integrering av IT- og nettverksteknologier.
Les mer på www.kmd.dk
Kontaktinformasjon:
Banqsoft, administrerende direktør Terje Kjøs, (47) 90 54 29 69, terje.kjos@banqsoft.no
Concent, administrerende direktør Oddbjørn Bergem (47) 90 60 30 18,
oddbjorn.bergem@concent.no
KMD Group, kommunikasjonssjef Christoffer Hellmann, (45) 25 29 17 84, che@kmd.dk

