
Atle Harrang 
daglig leder/eier 

 
 

om utvikling av bedriften, og salg til Holte as 



1. Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 
Hvordan Hinfo ble til, og litt om våre produkter 
 

2. Salgsprosess  
Hvorfor selge / hvordan foregikk salgsprosessen?  
 

3. Etter salgsprosess  
Jobbhverdag / verdihåndtering 

Faser: 



På 80-tallet drev min far eget rørleggerfirma. 
 
Det gikk med for mye tid på anbudskalkulasjon, denne  
arbeidsoppgaven måtte det jo være mulig å effektivisere? 

 

 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 



1982 
Ringperm med ferdige «pakker» for bad, 
kjøkken etc. 
 
Kalkulasjonsboken for rørleggere bestod 
av ferdigoppbygde pakker over de mest 
vanlige sanitærkombinasjonene.  
 
Varene og arbeidstiden som ville medgå 
for kalkulasjonspakken var skrevet med 
penn og summert på bunnen  - slik at man 
lett kunne se hva et slikt arbeidsstykke 
ville koste, ferdig montert. 
 
For å gjøre det ekstra lett å se hva 
kalkulasjonspakken inneholdt – ble det 
plassert en skisse på toppen av arket, som 
hadde som oppgave å visualisere 
kalkulasjonspakken. 
 
 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 



 
 
Sammen med en systemutvikler ble det utviklet  
et dataprogram for dette, i Basic. 
 
I dataprogrammet var alle materialer og timepriser 
lagret, skissene var skilt ut i en egen bok. 
 
Man kalkulerte anbud ved å punche pakkenummer i 
inn i dataprogrammet. 
 
Kundene syntes dette var useriøst… 
 
Vi kalte systemet Hs-Kalk 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 

1983 



 
 
 

1. 1986: PC-versjon (DOS) av Hs-Kalk 
 

2. 1986: PC-versjon (DOS) av Hs-Faktura 
Salg til kunde nr 1 
 

3. 1987: Hinfo AS ble etablert, for å skille dette  
fra rørleggervirksomheten. 
 
 
 
 
 
 
Det var rørleggerfirma vi egentlig drev med… 
 
Men, jungeltelegrafen og noen visninger ute hos lokale VVS grossister fungerte som «salgsavdeling». 
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• Vi avvikler rørleggerfirmaet, for å satse på Hinfo  
 

• Ny systemutvikler med kompetanse om utvikling på Windows plattform 
 

• Ett år går med på utvikle Hs-Kalk og Hs-Faktura på nytt,  for Windows 
 

• Ca 40 rørleggerfirma bruker DOS-versjonene, starter med å få disse 
over til Windows 
 

• Annonsering i hver utgave av fagbladet Rørfag – bestillingene tikket inn 
 

• Programmet sendes ut i designede programesker (ikke med gule lapper) 
 

• Deltok på alle messer for rørleggere som det var mulig å delta på  
 

• Kjørte visninger på x antall hentelager ute hos VVS-grossistene 

 
 

Windowsversjon av Hs-Kalk og Hs-Faktura (for PC) 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 

1996 



 

Lansering av Hinfo PocketLink 
 
En ny programvare for Windows PocketPC, gjør det mulig  for 
den utførende rørleggeren å registrere timer og materialer  
elektronisk ute på arbeidsplassen. 
 
De registrerte dataene overføres via GSM nettet, til Hs-Faktura  
inne på kontoret - for fakturering. 
 
 
 

 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 

2003 



 

Vi gjør opp status 
 
Hinfo har nå 3 fullt oppegående programvarer, som er enkle i bruk og godt  
mottatt i VVS-markedet.  Ca 400 rørleggerfirma benytter systemene. 
 
Vi ser at grunnmuren som Hs-Kalk, Hs-Faktura og Hinfo PocketLink er bygget 
på, vil fort komme til å bli utdatert.  
 
Den vil også bli for ‘pinglete’ for fremtiden – dvs at dersom vi skal være  
med i ‘gamet’ i årene som kommer, må hele greia utvikles på nytt – på en  
ny og moderne plattform. 
 
Vi starter derfor utvikling av en helt ny programvare, JobOffice 

 

Fra rørleggerfirma til IT-bedrift 

2003 



 
2006: Lansering av JobOffice 

• Etter 3 års utvikling - med store kostnader lanserer vi JobOffice  
• Ny og moderne . NET plattform, SQL database 

 
• Komplett og modulbasert system  

• Fakturering 
• Prosjektregister 
• FDV dokumentasjon 
• Dokumentlagring 
• Registrering av timer og materialer 

 

• Timelister 
• Kalender for planlegging av jobber, etc. 
• Faktura fra grossist rett inn i systemet 
• Regnskapseksport til Visma, Mamut, Di Regnskap etc. 
• Programvare for PC og PocketPC 
• Vi lanserte i ‘god tro’… 
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2007-2009: Videreutvikling - stabilistering 

• Masse barnesykdommer 
 

• Mangelfull funksjonalitet 
 

• Det tok 2 år å snu den negative spiralen til positivitet, men – i januar 2009 funket systemet slik det skulle 
 

• Eneste modul som gjensto å få overført til JobOffice, var kalkulasjonsmodulen. Vi så for oss å utvikle den 
året etterpå. 
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Salgsprosess 
 

 

 

 

 

Hva ledet oss inn i en salgsprosess, og hvordan vi gikk frem 

 



  
 

• Fra 40 firma som DOS-kunder i 1996 hadde vi nå 1.000 rørleggerfirma på kundelisten,  
og rundt regnet 4.000 brukere - dvs. nesten 50% markedsandel 

 
• Hinfo og JobOffice var kjente merkevarer i VVS bransjen, og vi samarbeidet med 

VVS-grossister og VVS-kjeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salgsprosess  
2009: Vi gjør opp status 



  
 

• Hinfo hadde 7 ansatte, ingen gjeld, gode faste årlige vedlikeholdsinntekter  
 

• Vi hadde en bra programvare, bygget på en fremtidsrettet teknologi 
 

• Vi syntes selv at ‘dette er jo slett ikke så verst, vi har faktisk overlevd konkurrentene’ 
 

• Det var kun EN reell konkurrent som var igjen, de andre hadde gitt opp VVS 
 

• Vi visste at resultatene ville komme fremover  
(Ettertiden viste at vi hadde rett: 1 mill f/s i 2009 - 2,8 i 2010 - 3,5 i 2011) 
 
 
 
 
 
 

Salgsprosess  
2009: Vi gjør opp status 



  
 

Hvordan ha samme posisjon – eller helst bedre posisjon, 
5-10 år frem i tid? Hvordan henge med i gamet? 
 
Tanker: 
 

• IT-verden går kjappere og kjappere, man må være «på hugget» om man skal henge med i svingene. 
Konkurrentene er også på hugget, klar til å kuppe kunder dersom man slapper av. 
 

• Det kreves mer både av systemet, support og VVS-faglig knowhow nå enn for 5-10 år siden, 
både fra brukere, VVS-grossister, VVS-kjeder.  
 

• Og, 5-10 år frem i tid krever det enda mer for å henge med. 
 

• Firmaet var veldig avhengig av noen få personer, mao et ‘høyrisikoprosjekt’ fremover 
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Vi kom frem til at vi hadde 3 muligheter 
 

1. ANSETTE FLERE FOLK 
Bygge en salgsorganisasjon, et større supportapparat, ansette flere utviklere.  
Dvs. satse masse penger + legge inn masse egeninnsats. Men, en stor topplinje i  
regnskapet og mange ansatte - hadde aldri vært noe drivkraft. Drivkraften var å lage  
‘verdens beste system’, og greie å få det til å bli en lønnsom butikk. Det hadde vi  
gjort nå, følte vi. 
 
 

2. DRIVE VIDERE SLIK SOM I DAG 
Med andre ord «vri safta ut av karamellen» - så lenge det går, og til slutt selge ‘restene’ til 
noen. Sum penger totalt sett etter skatt over en 5-10 års periode kunne sikkert blitt veldig  
bra. Men, dette dette scenarioet innebar jo ikke en særlig interessant hverdag... 
 
 

3. SELGE SEG UT, BLI EN DEL AV EN STØRRE ORGANISASJON MED ET EKSISTERENDE 
SALGSAPPARAT, SUPPORTAPPARAT, UTVIKLERE, MERE KAPITAL 
Vi landet på at det var dette vi ønsket å gå for. Resonnementet vårt var:  
 

1. Med en god pris sikres verdien vi har bygget opp så langt 
2. Vi sikrer fremtiden til brukerne 
3. Vi får raskere fart på butikken 
4. Vi kan jobbe med det vi synes er mest interessant fremover 
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Hvordan går man så frem? 
 
 

1. Ringe rundt og ordne dette selv? 
 

2. Få hjelp av noen som har peiling på salg av bedrifter? 
 
 

 

 

Salgsprosess 



  

 
 
 
Vi kontaktet Weibull Trøndelag AS v/ Kjell Hagan, og hadde et  
par møter med informasjon om prosessen. 
 
Vi syntes opplegget virket både logisk og fornuftig, og valgte  
å gå for dette. 
 

Salgsprosess 



Uke 17 18 19 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 2 3 4 5 6

Oppstartmøte

Verdivurdering

Målgruppearbeide

Teaser

Kontakt interessenter

Milepælsmøte

Utarbeide bedriftspresentasjon

Signering taushetserklæring

Utsendelse bedriftspresentasjon

Fasiliterer møter med interessenter

Milepælsmøte 2

Budrunder

Intensjonsavtale med interessent

Forhandlinger

Due dilligence

Avtale

Transaksjon

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3
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Tidslinje og aktiviteter 
 
1. Første møte i april 2009, oppdragskontrakt signert i mai 
2. Verdivurdering klar september 
3. Går ut til målgruppe på 41 i september 
4. 6 melder tilbake at de er interessert i å se nærmere på saken 
5. Så følger en serie møter – noen faller fra – andre kommer til. En rekke 

muligheter og innspill 
6. Største konkurrent på banen og fisker 
7. Holte as utkrystalliserer seg som mest interessante partner. En rekke mailer og 

avklaringer sendes frem og tilbake, styreleder også på banen. 
8. Så ble det stille…. til over sommeren 2010 
9. Vi får greie på at DL sitter på oppsigelse 
10. Vi kjører paralelle leads, men intet går i mål 
11. I februar 2011 får vi kontakt med ny DL i Holte as 
12. Intensjonsavtale signert i mai 
13. Aksjekjøpsavtale signert i juni 
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100% av aksjene i Hinfo as overføres til Holte as 1. juli 2011 
 

Etter salgsprosess 



  

Spesielle kjennetegn ved prosessen 
 

1. Svært lang prosess som strakte seg over 2 år 

2. Mange interessenter på banen, men fortsatt bestlutningsvegring etter 
finanskrisen 

3. Ikke vanskelig å peke på synergier, men vanskelig å få betalt 

4. Konkrete drøftinger ført med svært mange parter, uten at det førte frem 

5. 2 fulle runder med endelig kjøper, Holte as 

6. Et problem: Hinfo lite selskap, med svært gode resultater. Vanskelig å 
forsvare høy pris på et lite selskap. 
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Utfordringer underveis 
 

1. Vanskelig å selge et så lite selskap til de største aktørene 

2. Daglig leder hos mest aktuelle kjøper sitter på oppsigelse og fungerer ikke, 
ingen gjennomslagskraft. 

3. Styreleder ikke tid og ressurser til å lede prosess og legge den frem for 
styret 

4. Ny DL vant til oppkjøpsprosesser, helt annen fart og fremdrift 

5. Tid brukt på konkurrent som ikke førte frem 

6. Få en riktig struktur på oppgjør som kunne godtas av både kjøper/selger 

 

 

 

 

Salgsprosess 



 
 

 

 

 

Jobbhverdag  / verdibevaring 

 

Etter salgsprosess 



Etter salgsprosess 

Kort om Holte 
 

• Utvikler dataprogrammer for BA-næringen  
(fakturering, kalkulasjon, timeregistrering, HSM/KS/FDV-systemer etc). 

• Avdeling i Oslo, Tønsberg, Gdansk 

• Utfører tjenester som f.eks. sentral godkjenning, byggesøknader 

• Salgsavdeling med 30 selgere 

• Utviklingsavdeling med 35 utviklere 

• Markedsavdeling/supportavdeling/fagavdeling  

• Solide eiere (Treschou Fritsøe, Holte Group + ansatte) 

• 2009 tall: 65 ansatte, 70 mill i omsetning, resultat 3 mill f/s 

• 2012-tall: 150 ansatte, 140 mill i omsetning, resultat 2,3 mill f/s 



Hinfo as - fusjonert inn i Holte as 
 

• Ansatte i Hinfo er nå ansatt i Holte as, avdeling Trondheim 

• Selgerne har tatt over salgsarbeidet 

• Supportavdelingen tar førstelinjesupport 

• Økonomiavdelingen fakturerer, purrer, tar seg av regnskap osv. 

• Vi kan nå fokusere på å rendyrke vårt produkt, og videreutvikle 
det VVS-faglige innholdet 

• JobOffice er integrert med Fagtorget, et webbasert KS/HMS system 

• Omsetning av JobOffice-moduler er doblet 

Etter salgsprosess 



Annet 
 

• Jobber i dag som Produktansvarlig VVS, med ansvar for Holte’s 
produkttilbud til VVS-markedet 
 

• Vi har som før, kontorer på Pirsenteret – hvor vi fremdeles er 
7 stk i min avdeling + 7 selgere og 1 salgsleder 

• Har ferie 

• 3-dagers? 
 

Etter salgsprosess 



Forvalte/sikre verdier 
 
 
 

• Hinfo as var 100% eid av vårt holdingselskap, hvor pengene fra aksjesalget endte opp 

 

• Noe ble investert i eiendom, noe i fond, resten i banken  

 

• Ønsker ikke å ‘gamble’, krever i utgangspunktet at avkastningen opprettholder verdien, 
slik at den ikke skrumper inn pga formueskatt og prisstigning 
  

• Så får man se an etter hvert, hva man evt. skal investere i. 

 
 

 

Etter salgsprosess 



Etter salgsprosess 

Viktigheten av å bistand fra proffe aktører i salgsprosessen 
 
 
 

1. Vi ville ikke hatt den nødvendige kompetanse til å håndtere salgsprosessen 
på egen hånd 
 

2. OM vi hadde forsøkt å håndtere salgsprosessen selv, ville det ha tatt all fokus  
fra den daglige driften. Med påfølgende negativ utvikling både på produktutvikling  
og regnskapsresultater. 
 

3. Vi er overbevist om at vi - ved å få bistand fra en proff aktør - endte opp med  
en mye høyere salgssum, enn om vi skulle forsøkt å gjøre dette selv. 
 



Fra rørleggerfirma til IT bedrift 


