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Behoud uw 
nalatenschap. 
Werk toe  
naar uw best 
mogelijke 
toekomst.

http://banyansoftware.com


U hebt een prachtig  
bedrijf opgebouwd.  
Dat wilt u zo houden.
Als u jarenlang een succesvol bedrijf in  
bedrijfssoftware hebt opgebouwd, is verkopen  
geen eenvoudige beslissing.

U verdient een betere optie 
als het tijd is om te verkopen. 
U verdient een koper die uw 
nalatenschap beschermt  
en uw groei tot ver in de 
toekomst ondersteunt.

Welkom bij Banyan:  
het beste duurzame thuis  
voor uw softwarebedrijf.

U bent begaan met uw 
nalatenschap, uw team 
en uw klanten. Bovendien 
zal een traditionele 
investeringsmaatschappij  
uw bedrijf later waarschijnlijk 
doorverkopen. Ook een 
concurrent kan kosten 
besparen, de cultuur 
veranderen en van uw bedrijf 
iets anders maken.
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“Banyan beschikt over gedegen 
kennis bij hun managementteam, 
bestuur en investeerders, en 
biedt de perfecte omgeving om de 
levering van nieuwe producten en 
oplossingen te versnellen.”

Marvin Sauer, voormalig eigenaar,
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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N Samen met eigenaren zetten 
wij vol vertrouwen de volgende 
stap in de wetenschap dat hun 
nalatenschap wordt beschermd.
Omdat wij onze bedrijven niet hoeven of willen verkopen 
in de toekomst, en wij ondersteund worden door een 
omvangrijke familie van succesvolle softwarebedrijven, is 
Banyan optimaal voorbereid om de basis die u hebt gelegd 
te behouden en uw succes voort te zetten.

“Banyan werd opgericht met de overtuiging 
dat we de best mogelijke permanente 
thuisbasis wereldwijd konden zijn voor 
succesvolle softwarebedrijven — waarbij we 
konden voortbouwen op datgene waarvoor de 
oprichters zo hard hadden gewerkt. Met trots 
kan ik zeggen dat we die visie werkelijkheid 
hebben gemaakt voor zoveel eigenaren, hun 
teams en hun klanten.”

David Berkal, 
CEO, Banyan Software

100%

refereerbaar bij  
Banyan-eigenaars

Kantoren wereldwijd  
in de VS, het VK  
en Canada

10-50+
teamgrootte van  
werkmaatschappijen

Onze belofte

Bij ons staat het 
opbouwen van 
vertrouwensrelaties op 
lange termijn centraal, 
zodat uw nalatenschap en 
succes worden voortgezet.

Onze aanpak

Daarbij werkt ons 
ervaren team nauw met 
u samen om de juiste 
oplossing te vinden, of 
u nu zelf de touwtjes in 
handen wilt houden of er 
juist op een nette manier 
uit wilt stappen.

Onze filosofie

Wij onderhouden 
succesvolle 
bedrijfssoftwarebedrijven 
en laten ze levenslang 
groeien.
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Selectie van Banyan-bedrijven

Banyan is actief in verschillende verticale markten, waaronder financiële diensten,  
gezondheidszorg, onderwijs en transport.

Onze bedrijven hebben  
een aantoonbare reputatie  
opgebouwd
Als succesvolle bedrijfseigenaar weet u dat er een aantal 
belangrijke elementen zijn die grote bedrijven van 
elkaar onderscheiden. Hieronder volgen enkele van de 
criteria die wij doorgaans in overweging nemen om te 
bepalen of er sprake is van een goede aansluiting.

Financiële prestaties

We kijken naar bedrijven met een 
winstgevend verleden, jaarlijkse 
inkomsten van meer dan $ 2 miljoen 
en een aanzienlijke mate van 
terugkerende inkomsten.

Werknemersbetrokkenheid

Kenmerkend voor onze bedrijven is 
hun grote betrokkenheid, hun tevreden 
werknemers en hun lage verloop.

Marktpositie

De bedrijven die wij acquireren zijn 
doorgaans marktleiders met sterke, 
verdedigbare posities in niches.

Klantenrelaties

Onze softwarebedrijven beschikken 
over een goede reputatie en sterke 
relaties met klanten, waaronder hoge 
retentie- en tevredenheidspercentages.
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“Naast de P&amp;L heeft Banyan 
gekeken naar onze bedrijfscultuur, 
werknemers, producten en markt. 
Bovendien toonde Banyan respect 
voor mij als eigenaar en het verhaal 
van ons bedrijf.”

Stacy Kottman, voormalig eigenaar, 
Medicat, LLC

4

Medicat Elektronische 
medische dossiers voor 
gezondheidsklinieken van 
hogescholen en universiteiten.

Creatieve workflowsoftware 
voor radio en televisie.

Studenteninformatiesysteem 
voor onafhankelijke basis-  
en middelbare scholen.

Strategische 
sourcingoplossing voor 
overheidsinstellingen.

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


3 manieren om uw  
succes te bevorderen
U brengt het sterke fundament en de bewezen 
staat van dienst mee. Wij de expertise en  
de middelen om het voort te zetten.

Verhaal van de 
verkoper: vCreative

Onze doelstelling is om uw succesvolle bedrijf tot ver in de 
toekomst te laten groeien — voor u, uw team en uw klanten. Zo 
voorzien wij in een permanent thuis en zijn wij, in tegenstelling 
tot andere kopers, nooit van plan om door te verkopen.

Aansluiting bij een grote familie van gezonde 
softwarebedrijven verschaft u toegang tot expertise en 
middelen voor doorlopende groei, onder meer ondersteuning 
bij het werven en behouden van toptalent en het ontwikkelen 
van een verbeterde verkoop- en marketingfunctie.

U kent uw bedrijf en klanten het beste. Dat is waarom 
wij een gedecentraliseerd model volgen, waardoor u of 
uw managementteam de dagelijkse werkzaamheden 
kan blijven uitvoeren.
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Mijn man en ik hebben ons bedrijf  
opgebouwd met onze eigen  
financiering en eigen vermogen. 
Dankzij het ontbreken van de verplichtingen van schulden en 
ons eigen vermogen konden wij altijd beslissingen nemen die 
in het belang waren van onze klanten en onze werknemers. 
De afgelopen tien jaar zijn wij herhaaldelijk benaderd met 
overnameaanbiedingen, waarvoor ik zeer specifieke eisen had 
opgesteld. Toen ik Banyan ontmoette, besefte ik al snel dat onze 
bedrijfsvisie en filosofieën goed overeenkwamen. Banyan voldeed 
aan elke eis. 

Ook al was het een moeilijke beslissing, toch ben ik ervan 
overtuigd dat het de beste beslissing was voor de toekomst van ons 
bedrijf, voor onze klanten, onze werknemers en ons gezin. Banyan 
beschikt over een brede expertise binnen het managementteam, 
de raad van bestuur en de investeerders, en voorziet in de perfecte 
omgeving om de levering van nieuwe producten en oplossingen 
te versnellen. Het succes is overweldigend en dit is pas het begin! 
Door Banyan beschikken we nu over de expertise, de middelen en 
een sterke basis om nog meer voor onze klanten te doen.

Snel, gemakkelijk en transparant

Een bedrijf verkopen kan stressvol zijn. Dankzij 
ons ervaren team verloopt het proces snel en 
vertrouwelijk, en komen wij op één lijn bij het 
uitvoeren van een grondige due diligence.
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-Jinny Laderer, voormalig 
eigenaar, vCreative

https://vcreative.co/
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N Wat maakt Banyan het  
beste permanente onderkomen 
voor uw bedrijf?

U kunt een beroep doen op het 
kapitaal en de expertise die nodig 
zijn om uw nalatenschap met 
succes voort te zetten.

U kunt erop vertrouwen dat wij 
eerlijke, vertrouwelijke gesprekken 
voeren en transparante 
beslissingen nemen.

U heeft de flexibiliteit om te 
blijven, op termijn te vertrekken 
of vandaag te stoppen.

U krijgt toegang tot middelen die 
uw bedrijf naar een hoger niveau 
kunnen tillen.

U profiteert van snelle 
beslissingen omdat wij uw bedrijf 
evalueren en onmiddellijk
aan de slag gaan.

U kunt erop vertrouwen dat wij 
uw cultuur behouden — voor uw 
team en uw klanten.

U zult beschikken over een partner 
die uw bedrijf respecteert en ernaar 
streeft de impact op uw team tot 
een minimum te beperken.

U en uw team krijgen 
toegang tot opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden  
en concurrerende voordelen.

 
info@banyansoftware.com  
banyansoftware.com

Bent u klaar om toe te werken naar 
uw best mogelijke toekomst?

Neem contact met ons op voor een snel en 
vertrouwelijk gesprek over de vraag of Banyan 
geschikt is voor uw bedrijf.
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