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Bevar din 
arv. Gro ind 
i din bedste 
fremtid.

http://banyansoftware.com


Du har bygget en fantastisk 
forretning. Lad os sørge for, 
at den bliver ved at være det.
Når du har dedikeret årevis til at skabe en succesfuld 
softwarevirksomhed rettet mod virksomheder,  
er salg ikke nogen nem beslutning.

Du fortjener en bedre mulighed, 
når det er tid til at sælge. En køber, 
der beskytter din arv og sørger for 
vækst langt ud i fremtiden.

Velkommen til Banyan:  
det bedste permanente hjem for 
din softwarevirksomhed.

Du bekymrer dig om, hvad 
der skal ske med din arv, dit 
team og dine kunder. Men et 
traditionelt investeringsselskab 
vil sandsynligvis videresælge 
din virksomhed hen ad vejen. 
Og en konkurrent kan gå efter at 
reducere omkostningerne, ændre 
kulturen og gøre din virksomhed 
til noget andet.
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“Banyan har dyb viden på tværs 
af deres ledelsesteam, bestyrelse 
og investorer og giver det perfekte 
miljø til at accelerere levering af 
nye produkter og løsninger.”

Marvin Sauer, tidligere ejer,
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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det næste skridt med ro  
i sindet, vel vidende at deres 
arv vil være beskyttet.
Det sker uden behov for eller lyst til at sælge vores 
virksomheder hen ad vejen samt støtte fra en stor 
familie af fantastiske softwarevirksomheder.  
Banyan er godt rustet til at bevare det fundament,  
du har bygget, og give næring til din fortsatte succes.

“Banyan blev grundlagt med en tro på, at vi kunne 
være det optimale permanente hjem i verden for 
succesrige softwarevirksomheder – og at vi kunne 
bygge videre på det, grundlæggerne havde arbejdet 
så hårdt for at skabe. Jeg er stolt af at sige, at vi har 
gjort den vision til virkelighed for så mange ejere, 
deres teams og deres kunder.&quot;”

David Berkal, 
CEO, Banyan Software

100 %

verificerede referencer 
med Banyan-ejere

Globale
kontorer i USA,  
Storbritannien  
og Canada

10-50+
for erhvervsaktive  
selskaber

Teams på

Vores løfte

Vi er forpligtet til at 
opbygge tillidsfulde, 
langsigtede relationer 
for at sikre, at din arv 
og succes fortsætter.

Vores  
fremgangsmåde

Vores erfarne team 
arbejder tæt sammen 
med dig for at finde 
den rigtige løsning, 
uanset om du vil blive 
ved roret eller tage 
værdig afsked.

Vores filosofi

Vi har succesfulde  
softwarevirksomheder 
og sørger for, at de  
vokser resten af livet.
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Udvalgte Banyan-virksomheder

Vi opererer i en række forskellige vertikale markeder, herunder inden  
for finansielle tjenester, sundhedspleje, uddannelse og transport.

Vores virksomheder  
har dokumenteret succes
Som succesfuld virksomhedsejer ved du, at 
der er nogle få nøglefaktorer, der adskiller 
fantastiske virksomheder. Her er nogle af de 
kriterier, vi typisk overvejer, når vi skal afgøre, 
om det er et godt match.

Økonomiske resultater

Vi leder efter virksomheder med 
en historik med rentabilitet, årlige 
indtægter på mere end 2 mio. USD og en 
høj grad af tilbagevendende indtægter.

Ansattes engagement

Vi arbejder med virksomheder, der 
har meget engagerede teams, glade 
medarbejdere og lav udskiftning.

Markedsposition

De virksomheder, vi køber, er typisk 
markedsledere med stærke positioner, der 
kan forsvares, inden for nicheområder.

Kunderelationer

Vores softwarevirksomheder har et 
godt omdømme og stærke relationer til 
kunder, herunder høje fastholdelses- og 
tilfredshedsrater.
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“Ud over de økonomiske resultater 
søgte Banyan at forstå vores 
virksomhedskultur, medarbejdere, 
produkter og marked. Sidst men 
ikke mindst viste Banyan en 
respekt for mig som ejer og vores 
virksomheds historie.”

Stacy Kottman, tidligere ejer, 
Medicat, LLC
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Medicat elektroniske 
sundhedsjournaler for 
sundhedsklinikker på 
universiteter.

Software til kreativt 
workflow for radio 
og TV.

Elevinformationssystem 
for K-12 uafhængige  
skoler.

Strategisk sourcing-
løsning til offentlige 
instanser.

https://medicat.com/
https://schoolpathways.com/
https://www.atamis.co.uk/
https://vcreative.co/
https://medicat.com/


3 måder, hvorpå vi driver 
vores succes fremad
Du bringer det stærke fundament og den 
dokumenterede succes. Vi bringer ekspertisen  
og ressourcerne til at holde det i gang.

Sælgerhistorie: 
vCreative

Vores mål er at sørge for, at din succesrige virksomhed blomstrer 
langt ud i fremtiden – for dig, dit team og dine kunder. Vi sørger 
for et permanent hjem og planlægger, i modsætning til andre 
købere, aldrig at sælge videre.

At slutte sig til en stor familie af sunde softwarevirksomheder 
giver dig adgang til ekspertise og ressourcer til løbende vækst, 
herunder støtte til rekruttering og fastholdelse af toptalenter og 
opbygning af et forbedret salgs- og marketingsorgan.

Du kender bedst din virksomhed og dine kunder. Derfor følger 
vi en decentraliseret model, der lader dig eller dit ledelsesteam 
fortsætte med at stå for den daglige drift.
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Min mand og jeg byggede vores  
virksomhed med vores egen  
finansiering og blod, sved og tårer.
Uden krav fra gæld og privatkapital var vi altid frie til at træffe 
beslutninger, der var i vores kunders og vores medarbejderes 
bedste interesse. I løbet af det seneste årti fik vi konstant 
henvendelser med opkøbstilbud, men jeg havde nedskrevet 
nogle helt specifikke krav. Da jeg mødte Banyan, indså jeg 
hurtigt, at vores forretningsvision og filosofier passede 
nøjagtigt sammen. Banyan levede op til hvert eneste krav. 

Selvom det var en svær beslutning, er jeg overbevist om, 
at det var den bedste beslutning for vores virksomheds 
fremtid, for vores kunder, vores medarbejderes og vores 
familie. Banyan har dyb viden på tværs af deres ledelsesteam, 
bestyrelse og investorer og giver det perfekte miljø til at 
accelerere levering af nye produkter og løsninger. Vi har haft 
stor succes, og det er bare begyndelsen! Med Banyan har vi nu 
ekspertisen, ressourcerne og et stærkt fundament til at gøre 
endnu mere for vores kunder.

Hurtigt, nemt og transparent.

Det kan være stressfuldt at sælge en virksomhed. 
Vores erfarne team gør processen hurtig og 
fortrolig og finder gensidig tilpasning, mens vi 
udfører en grundig due diligence.
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Jinny Laderer, tidligere ejer, 
vCreative

https://vcreative.co/
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VI Hvad gør Banyan til det  
bedste permanente hjem  
for din virksomhed?

Du får den nødvendige kapital og 
ekspertise til at føre din arv videre 
med succes.

Du kan stole på, at vi har ærlige, 
fortrolige samtaler og træffer 
transparente beslutninger.

Du har fleksibiliteten til at blive i, 
med tiden trække dig tilbage fra 
eller forlade virksomheden i dag.

Du får adgang til ressourcer  
der kan hjælpe med at tage din 
virksomhed til næste niveau.

Du får hurtige beslutninger,  
da vi arbejder på at evaluere  
din virksomhed og eksekvere  
med det samme.

Du kan være forsikret om, at vi 
bevarer din kultur – for dit team 
og dine kunder.

Du får partnere, der respekterer 
din virksomhed og stræber  
efter at minimere påvirkningen  
af dit team.

Du og dit team for adgang til 
trænings- og udviklingsmuligheder 
og konkurrencemæssige fordele.

 
info@banyansoftware.com  
banyansoftware.com

Klar til at gro ind i din  
bedste fremtid?

Connect with us for a quick, confidential  
chat about whether Banyan is the right 
fit for your business.
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