System Konsult AS og Bransjedata AS blir Cordel Norge AS
Det er med glede vi kan meddele at System Konsult AS og Bransjedata AS slår
seg sammen til ett selskap, Cordel Norge AS («Cordel Norge»). I forbindelse
med dette, går Valedo Partners AB («Valedo») inn som ny hovedeier sammen
med grunnleggerne, ansatte fra begge selskap og styret. Med Valedo som ny
hovedeier vil Cordel Norge få ekstra ressurser i form av kapital og kompetanse.
Målet er å ekspandere og videreutvikle Cordel både i Norge og Norden.
Om System Konsult og Bransjedata
System Konsult AS driver med salg og utvikling av administrative løsninger for entreprenørog håndverksbransjene i Norge. System Konsult AS ble etablert i 1987 og er i dag en av de
største leverandørene av bransjetilpasset datasystem. Økonomi og administrasjonssystemet
Cordel brukes i dag av omtrent 1 500 bedrifter og nærmere 10 000 brukere.
Bransjedata AS er forhandler av Cordel med avdelinger i Oslo, Hønefoss, Bergen og
Trondheim. Bransjedata AS ble etablert i 2007 og har helt fra oppstarten vært en viktig
salgskanal for Cordel og tilhørende kurs og konsulentvirksomhet.
Styrket firma
Det fusjonerte selskapet vil for 2017 få en omsetning på ca. 75 MNOK og ha omlag 40
ansatte. Denne sammenslåingen forventes å gi selskapet økt konkurransekraft og vi blir
mer attraktiv for kunder og ansatte.
Sammenslåingen innebærer at Cordel Norge får en bredere tilstedeværelse i markedet og
blir bedre rustet til effektivt å betjene våre kunder og samarbeidspartnere. Vi forventer
også synergier ved samkjøring av våre skyløsninger.
Hva betyr dette for våre kunder og samarbeidspartnere
Våre kunder vil oppleve oss som en felles enhet med samkjørt service og bredere
kompetanse. Inntil vi kommer ut med annen informasjon blir begge selskaps
telefonnummer og supportkontaktpunkt (web og e-post) som før.
Kontaktpersoner for nærmere opplysninger
Styreleder og daglig leder System Konsult AS
Jan Olav Sandnes, tlf 926 80 696, e-post: jan@systemkonsult.no
Daglig leder Bransjedata AS
Runar Vinjevoll, tlf 91 81 50 88, e-post: runar@bransjedata.no
Om Valedo
Valedo er en uavhengig svensk investeringsgruppe som investerer i små og mellomstore
bedrifter av høy kvalitet i Norden. Valedo fokuserer på selskaper med et klart
vekstpotensial og investerer alltid sammen med tidligere eiere og ansatte.

