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Bevar 
bedriftsarven. 
Skap den 
beste 
framtiden.

http://banyansoftware.com


Du har skapt en strålende 
forretningsvirksomhet. 
La oss sørge for at det 
fortsetter.
Når du har brukt flere år på å skape en vellykket 
forretningsvirksomhet innen bedriftsprogramvare, 
er det ingen enkel beslutning å selge.

Du fortjener et bedre alternativ når 
det er på tide å selge. En kjøper som 
beskytter bedriftsarven og hjelper 
deg å vokse langt inn i framtiden. 

Velkommen til Banyan: det 
beste permanente hjemmet for 
programvarevirksomheten din.

Du bryr deg jo sterkt om hva 
som skjer med bedriftsarven, 
teamet og kundene dine. Men et 
tradisjonelt investeringsselskap 
vil nok på et senere 
tidspunkt sannsynligvis selge 
forretningsvirksomheten din 
videre. Og en konkurrent kan 
ønske å kutte kostnader, endre 
kulturen og gjøre bedriften din 
om til noe du ikke kjenner igjen.
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«Banyan sitter med dyp kunnskap 
på tvers av ledelsen, styret og 
investorene sine og har et perfekt 
miljø for å akselerere leveringen 
av nye produkter og løsninger.»

Marvin Sauer, tidligere eier, 
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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med å trygt kunne ta 
neste steg, vel vitende  
om at bedriftsarven deres 
blir beskyttet.
I Banyan har vi ingen behov for eller ønske om å 
selge virksomhetene våre på et senere tidspunkt.  
I tillegg har vi støtte fra en stor familie av vellykkede 
programvarevirksomheter, noe som gjør at vi er 
godt rustet til å bevare fundamentet du har skapt, 
og bidra til din fortsatte suksess. «Banyan ble grunnlagt med en tro på at vi 

kunne være det best mulige permanente 
hjemmet i verden for vellykkede 
programvarebedrifter – og at vi kunne bygge 
videre på det grunnleggerne hadde jobbet så 
hardt for å skape. Jeg er stolt over å si at vi har 
gjort den visjonen til virkelighet for så mange 
eiere og teamene og kundene deres.»

David Berkal, 
CEO, Banyan Software

100 %
vil anbefale Banyan  
til andre

Globale
kontorer i USA,  
Storbritannia og Canada

10–50+
teamstørrelser i  
Banyan-selskaper

Løftet vårt

Vi er forpliktet til 
å bygge tillitsfulle, 
langsiktige relasjoner for 
å bevare bedriftsarven 
og sikre din fortsatte 
suksess.

Tilnærmingen vår

Vårt erfarne team 
jobber tett med deg 
for å finne den rette 
løsningen, enten om 
du vil stå ved roret 
eller få en verdig 
utgang.

Filosofien vår

Vi driver vellykkede for-
retningsvirksomheter 
innen bedriftsprogram-
vare og sørger for at de 
holder seg levedyktige. 
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Velg Banyan-virksomheter

Vi opererer i et mangfoldig spekter av vertikale markeder, deriblant  
finansielle tjenester, helsetjenester, utdanning og transport. 

Virksomhetene våre har 
dokumentert suksess
Som en vellykket bedriftseier vet du at det er noen 
få nøkkelingredienser som må til for å skape en 
vellykket forretningsvirksomhet. Her er noen av 
kriteriene vi normalt ser etter når vi skal vurdere 
om vi passer sammen.

Økonomisk ytelse

Vi ser etter virksomheter med 
dokumentert lønnsomhet, som har årlige 
inntekter på over 2 millioner dollar og et 
høyt nivå av tilbakevendende inntekter.

Ansattes engasjement

Vi jobber med virksomheter som har 
svært engasjerte team, fornøyde ansatte 
og liten utskifting av arbeidskraft.

Markedsposisjon

Vi kjøper gjerne opp forretningsvirksomheter 
som er markedsledende, og som har 
sterke posisjoner som kan forsvares, innen 
nisjeområder.

Kundeforhold

Programvarebedriftene våre har et godt 
rykte og sterke relasjoner med kunder, 
deriblant høy kundebevarings- og 
tilfredshetsgrad.
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«Utover resultatregnskapet 
ønsket Banyan å få en forståelse 
av bedriftskulturen, de ansatte, 
produktene og markedet. Sist, 
men ikke minst viste Banyan 
respekt for bedriftens historie 
og meg som eier.»

4

Stacy Kottman,  
tidligere eier, Medicat, LLC

Medicat elektroniske 
helsejournaler for 
helseklinikker ved 
høyskoler og universiteter.

Programvare for kreativ 
arbeidsflyt for radio og TV.

System for elevoppplysninger 
for uavhengige K-12-skoler 
(barnehage til videregående 
skole).

Strategisk løsning for 
tjenesteutsetting for 
offentlige virksomheter.

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


3 måter vi fører suksessen 
din videre på
Du kommer med det sterke fundamentet og de 
beviste merittene. Vi kommer med ekspertisen og 
ressursene for å sørge for at suksessen fortsetter.

Selgerhistorie: 
vCreative 

Målet vårt er å sørge for at den vellykkede 
forretningsvirksomheten din fortsetter å blomstre langt inn i 
framtiden – for deg, teamet ditt og kundene dine. Vi sørger for 
et permanent hjem for bedriften din, og i motsetning til andre 
kjøpere planlegger vi aldri å selge videre.

Du kjenner bedriften og kundene dine best. Det er derfor vi 
følger en desentralisert modell som lar deg eller lederteamet 
ditt fortsette å stå for den daglige driften.
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Det å bli med i en stor familie av sunne programvarebedrifter gir 
deg tilgang til ekspertise og ressurser som gir kontinuerlig vekst, 
deriblant support for å rekruttere og beholde topptalenter og 
skape en forbedret salgs- og markedsføringsfunksjon.
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Min mann og jeg skapte bedriften  
vår med egen finansiering  
og svettekapital. 
Uten gjelds- og egenkapitalkrav var vi alltid i stand til 
å ta avgjørelser som var til det beste for kundene våre 
og de ansatte. I løpet av det siste tiåret var det stadig 
noen som oppsøkte oss med tilbud om oppkjøp, men 
jeg hadde skrevet ned svært spesifikke krav. Da jeg 
møtte Banyan, skjønte jeg raskt at forretningsvisjonen 
og filosofien vår samsvarte fullt og helt. Banyan oppfylte 
hvert eneste krav. 

Selv om det var en vanskelig avgjørelse, er jeg sikker 
på at det var den beste beslutningen for bedriftens 
framtid, for kundene våre, de ansatte og for familien 
vår. Banyan har dyp innsikt på tvers av ledelsen, styret 
og investorene sine og skaper det perfekte miljøet for å 
akselerere leveringen av nye produkter og løsninger. Vi 
har hatt stor suksess, og dette er bare begynnelsen! Med 
Banyan har vi nå ekspertisen, ressursene og et sterkt 
fundament for å gjøre enda mer for kundene våre.

Raskt, enkelt og gjennomsiktig

Å selge en forretningsvirksomhet kan være stressende. 
Mens vi utfører en grundig selskapsgjennomgang, 
sørger det erfarne teamet vårt for en rask og 
konfidensiell prosess og en gjensidig tilpasning.
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Jinny Laderer, tidligere eier, 
vCreative

https://vcreative.co/
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ER Hva gjør Banyan til det beste permanente 
hjemmet for forretningsvirksomheten din?

Du kan være trygg på at vi vil 
bevare bedriftskulturen din — 
for teamet og kundene dine.

Du og teamet ditt får tilgang til 
opplæring og utviklingsmuligheter 
og konkurransefordeler. info@banyansoftware.com  

banyansoftware.com

Klar til å skape den beste framtiden 
for bedriften din?

Kontakt oss   for en kort og konfidensiell  
prat om hvorvidt Banyan passer for  
forretningsvirksomheten din.
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Du får kapitalen og ekspertisen 
som trengs for å lykkes med å 
videreføre bedriftsarven din.

Du kan stole på at vi har ærlige, 
konfidensielle samtaler og tar 
transparente beslutninger.

Vi treffer raske avgjørelser for 
deg, da vi kontinuerlig vurderer 
forretningsvirksomheten din og 
iverksetter tiltak.

Du har partnere som respekterer 
forretningsvirksomheten din og har 
som mål å begrense innvirkningen 
på teamet ditt.

Du har fleksibiliteten til å bli 
værende, trekke deg ut over tid 
eller trekke deg ut allerede i dag.

Du får tilgang til ressurser som kan 
bidra til å ta forretningsvirksomheten 
din til neste nivå.

http://banyansoftware.com


Klar til å skape den beste framtiden 
for bedriften din?

Kontakt oss   for en kort og konfidensiell  
prat om hvorvidt Banyan passer for  
forretningsvirksomheten din.

info@banyansoftware.com  
banyansoftware.com
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