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Bevara ditt 
arv. Väx till 
din bästa 
möjliga 
framtid.

http://banyansoftware.com


Du har byggt upp ett 
fantastiskt företag.  
Låt det så förbli.
Att sälja är inget enkelt beslut när du har 
spenderat flera år på att skapa ett framgångsrikt 
programvaruföretag.

Du förtjänar ett bättre alternativ när 
det är dags att sälja. En köpare som 
skyddar ditt arv och som stöttar din 
tillväxt långt in i framtiden. 

Välkommen till Banyan – det bästa 
permanenta hemmet för ditt 
programvaruföretag.

Du bryr dig verkligen om var 
som händer med ditt arv, ditt 
team och dina kunder. Men ett 
traditionellt investeringsbolag 
kommer mest troligt att sälja 
ditt företag vidare i framtiden. 
Någon av dina konkurrenter 
kanske vill skära ned på 
kostnaderna, förändra kulturen 
och göra om ditt företag till 
något annat.
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“Banyan har djupgående 
kunskaper i ledningsgruppen, 
styrelsen och bland sina 
investerare och erbjuder den 
perfekta miljön för att skynda 
på leveransen av nya produkter 
och lösningar.”

Marvin Sauer, f.d. ägare,   
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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nästa steg på ett tryggt 
sätt med vetskapen om 
att deras arv kommer att 
skyddas.
På Baryan har vi varken viljan eller behovet 
av att sälja våra företag i framtiden. Dessutom 
har vi stöd från en stor familj av fantastiska 
programvaruföretag, vilket gör att vi är väl rustade 
för att bevara grunden som du byggt upp och bidra 
till fortsatta framgångar.

“Banyan grundades i tron att vi kunde bli 
det bästa möjliga permanenta hemmet för 
framgångsrika programvaruföretag, samt att vi 
kunde bygga vidare på det företagens grundare 
jobbat så hårt för att skapa. Jag är stolt över att 
säga att vi har kunnat förverkliga den visionen 
för så många ägare, deras team och kunder.”

David Berkal, 
CEO, Banyan Software

100 %
rekommenderar  
Banyan till andra ägare

Globala
kontor i USA, Storbritan-
nien och Kanada

10-50+
personer i de  
verksamma företagen

Vårt löfte

Vi gör allt för att skapa 
förtroendefulla och 
långsiktiga relationer 
som garanterar att ditt 
arv och dina framgångar 
lever vidare.

Vår metod

Vårt erfarna team har 
ett nära samarbete 
med dig för att hitta 
rätt lösning, oavsett 
om du vill fortsätta 
styra eller om du vill 
lämna över företaget 
på ett värdigt sätt.

Vår filosofi

Vi behåller 
framgångsrika 
programvaruföretag och 
får dem att växa livet ut. 
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Utvalda Banyan-företag

Vi jobbar inom flera olika vertikala marknader som inkluderar finansiella tjänster, häl-
so- och sjukvård, utbildning och transport. 

Vårt företag har en 
gedigen meritlista
Som framgångsrik företagsägare vet du att det 
finns några viktiga ingredienser för att skapa 
ett lyckat företag. Här är några kriterier som 
vi vanligtvis överväger när vi ska avgöra om vi 
passar för varandra.

Finansiella resultat

Vi letar efter företag med dokumenterad 
lönsamhet, årliga intäkter som överstiger 
2 miljoner USD samt höga återkommande 
intäkter.

Anställdas engagemang

Vi jobbar med företag som har väldigt 
engagerade team, nöjda anställda och 
låg personalomsättning.

Marknadsposition

De företag som vi köper är vanligtvis 
marknadsledande med starka och berättigade 
positioner inom nischade områden.

Kundrelationer

Våra programvaruföretag har ett gott rykte 
och starka relationer med kunderna, vilket 
inkluderar höga betyg för lojalitet och 
tillfredsställelse.
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“Utöver resultaträkningen ville 
Banyan förstå vår företagskultur, 
våra anställda, produkterna och 
marknaden. Sist men inte minst så 
visade Banyan respekt för mig som 
ägare och för vårt företags historia.”
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Stacy Kottman, f.d. ägare,  
 Medicat, LLC

Medicat Electronics 
patientjournaler för 
hälsovårdskliniker på 
högskola och universitet.

Programvara för kreativt 
arbetsflöde för radio  
och television.

Studentinformationssystem 
för fristående skolor  
upp till gymnasiet.

Strategiska 
upphandlingslösningar 
för statliga organ.

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


Tre sätt för att bygga 
vidare på era framgångar
Du erbjuder en stark grund och en gedigen 
meritlista. Vi erbjuder expertis och resurser för att 
forsätta driva verksamheten.

Säljarberättelse: 
vCreative  

Vår målsättning är att ditt framgångsrika företag ska fortsätta 
blomstra långt in i framtiden – för dig, ditt team och dina 
kunder. Vi erbjuder ett permanent hem och planerar aldrig att 
sälja företaget vidare, till skillnad från andra köpare.

Du känner ditt företag och dina kunder bäst. Därför följer vi en 
decentraliserad modell så att du eller din ledningsgrupp kan 
fortsätta att driva den dagliga verksamheten.
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När du går med i en stor familj av välmående programvaruföretag 
får du tillgång till expertis och resurser för fortsatt tillväxt, 
inklusive hjälp med att rekrytera och behålla toppkompetens 
samt förbättra försäljnings- och marknadsföringsfunktioner.
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Min man och jag byggde upp  
vårt företag med egna pengar  
och hårt arbete. 
Utan krav från skuldsättning och privat kapital 
kunde vi alltid fatta beslut för våra kunders och 
anställdas bästa. Det senaste årtiondet har vi 
regelbundet kontaktats med erbjudanden om 
att förvärvas, men jag hade skrivit ned väldigt 
specifika krav. När jag träffade Banyan insåg jag 
snabbt att företagets vision och filosofi stämde 
överens med våra. Banyan uppfyllde alla krav. Det 
var ett svårt beslut men jag är övertygad om att det 
var det bästa för företagets framtid, våra kunder, 
anställda och vår familj. Banyan har djupgående 
kunskaper i ledningsgruppen, styrelsen och bland 
sina investerare och erbjuder den perfekta miljön 
för att skynda på leveransen av nya produkter och 
lösningar. Vi har varit väldigt framgångsrika och det 
är bara början! Med Banyan har vi nu expertisen, 
resurserna och en stark grund för att åstadkomma 
ännu mer för våra kunder.

Snabbt, enkelt och transparent

Det kan kännas stressigt att sälja ett företag. Vårt 
erfarna team gör processen kort och konfidentiell. 
Vi hittar ömsesidig anpassning och genomför en 
grundlig företagsbesiktning.
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Jinny Laderer, f.d. ägare, 
vCreative

https://vcreative.co/
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permanenta hemmet för ditt företag?

Du kan lita på att vi bevarar 
din kultur för ditt team och 
dina kunder.

Du och ditt team får tillgång till 
utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 
samt konkurrenskraftiga fördelar. info@banyansoftware.com  

banyansoftware.com

Är du redo att växa till din bästa 
möjliga framtid?

Ta kontakt med oss för en snabb och 
konfidentiell chatt och se om Banyan passar 
för just ditt företag.
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Du får det kapital och den 
expertis som behövs för att 
bygga vidare på ditt arv.

Du kan lita på att vi för ärliga och 
konfidentiella samtal och fattar 
transparenta beslut.

Du får snabba beslut när vi 
utvärderar ditt företag och 
omedelbar verkställning.

Du har partner som respekterar 
ditt företag och strävar efter att 
minimera påverkan på ditt team.

Du har flexibiliteten att stanna 
kvar, lämna företaget över tid 
eller lämna det idag.

Du får tillgång till resurser som 
hjälper dig att ta företaget till 
nästa nivå.

http://banyansoftware.com
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