
Hva skal til for å få maksimalt betalt ved et eierskifte?



Realized portfolio:

Oyatel.com - Virtual PABX and VoiP company sold to 24SevenOffice 2008

AccountOnIt.no - Accounting company sold to PwC in 2011

Ergoinkasso.no - Collector company sold to Transcom in 2008, Transcom is listed on the Stockholm 

stock exchange.

Propartner Defence - Contract Manufacturing of Advanced High Reliability Electronics and Electro-

Mechanics for demanding customers within defence. Sold to Simpro Holding AS, a company

controlled by Midvest fondet and Salvesen & Thams an Orkla ASA controlled investment fund.

NFM Armour AS - supplies armor and protective solutions for defense and police, sold to NFM Group 

in 2007.

NetClient Norge - Software for OCR/Scanning, bank integration, E-mail systems, Active sync etc

VKC - Collector company



Current portfolio:

24SevenOffice.com - A SaaS based ERP company delisted from Oslo Stock 

Exchange in 2013

NetClient - Managed hosting, Cloud services, Outsourced IT department.

AutoTjuvholmen.no - Have the rights for Fisker in Norway, premium and 

authorized Opel dealer based at IT Fornebu

Fileflow.no - File transfer company

Intech Group - Investment company with focus on industrial companies.

Keytouch Technology - Design, develop and manufacture control and 

display systems using membrane technology. Main focus on defence and 

offshore customers



Current portfolio:

Driver.no - Franchise consept for driving schools

Search Daimon - Searchdaimon is a enterprise search software for high

speed search from various sources. Kistefos and  Oslo Research Park/ 

Springfondet have 10% of the shares in the company

ViaOss.no - Telephone secretary services (Gazelle company 2015)

Real estate and other angel investments



Vi har også kjøpt flere selskaper

Propartner Defence

Keytouch Technology

One Audit

Høgås Teknologipark

Phoniax

Phonzo

Panorama Invest



ICT Group sine viktigste elementer for en god exit

Kjøper kan være den du minst forventer skal kjøpe din bedrift

Vurder hel eller delexit, fisjoner eller fusjoner

Vurder om børsnotering er et alternativ

Vær fleksibel på betalingsform

Innovasjon

Etikk

Orden i sysakene og automatiser



Kjøper kan være den du minst forventer skal kjøpe din 

bedrift

Ikke sats alle kortene på et M&A selskap

Bruk tid på å møte mennesker

– Ikke bare kunder og leverandører

– Ta deg tid til ulike nettverk, organisasjoner, event, middager, fester og ikke minst 

konkurrenter

– Spre budskapet i mange fora at man vurderer strategiske alternativer



Vurder hel eller del exit, fisjoner eller fusjoner

Alt for ofte ser vi at en bedriftseier vurderer kun et 100% salg

Det å få andre drivkrefter inn i et selskap ved å selge deler av selskaper 

eller emisjoner kan bety forskjellen på suksess og konkurs, 

Synergier ved fusjoner kan være betydelige og langt overgå 

verdiskapningen frigitt ved et salg på relativt kort sikt

Fisjoner eller salg av enkelte forretningsområder er også noe vi ser er 

undervurdert.



Vurder om børsnotering er et alternativ

Børsnotering kan være et fristende alternativ for flere bedrifter av litt 

størrelse.

– Vi vil gjerne dele noen av våre erfaringer med dette alternativet.



Vær fleksibel på betalingsform

Ved å være fleksibel på betalingsform kan man ha mange flere potensielle 

kjøpere.

Vurder aksjer, sellers credit, andre verdier

Sikkerhet (Det er ikke bare banker som kan ta tinglyst pant): 

– Pant i fordringer, driftstilbehør, aksjer eller andre eiendeler

– Konstruer ulike setup hvor man i prakis har kontroll frem til fullt oppgjør



Innovasjon

Alltid tenk forbedringer av ditt produkt eller tjeneste

Følg med internasjonalt på nye trender og produkter

Innovasjon er også nye prosesser og leveransemåter

Men husk at det er bedre å lansere noe som er godt nok, enn å gå konkurs 

mens man venter på det perfekte.



Etikk

Folk vil lettere kjøpe selskaper som er etiske

Lever som avtalt….. alltid

Tenk miljø og sosialt ansvar

Behandle alle korrekt og med respekt

Følg lovene til punkt og prikke….men husk mange lover er et 

tolkningspørsmål og da må man vurdere hvor man vil trekke grensen selv



Orden i sysakene og automatiser

Ha et oppdatert datarom som kontinuerlig oppdateres. 







Ha orden i sysakene fra dag en og automatiser

Automatisering i alle ledd:

Bestilling og logistikk

Økonomi/regnskap

Markedsføring

Kundehåndtering

Forretningsprosesser



Bilene blir bestilt i bestillingssystemet

Full kontroll over hva som er bestilt

Full oversikt over hva som er 

mottatt

Hvilke biler vi venter på (og 

dermed kan selge allerede)

Automatisk lagerføring



Automatisert bilagshåndtering

Alle bilag scannes og OCR-leses

Bilagene sjekkes så i lavkostland

Økonomimedarbeider jobber aktivt med 

EHF-aktivering mot leverandører for 

redusert pre-kontering og automatisk 

bilagsføring

Tollfakturaen bokføres automatisk med 

integrasjonen mot Altinn



Automatisert bilagshåndtering

Bilagene sendes til 

godkjenning/attestering i 24SevenOffice

Reiseregningene leveres via 

24SevenOffice App

Debet-kontoene innstilles i CRM-

systemet  pr leverandør for automatisk 

bokføring der det er praktisk mulig



Salg og markedsføring automatisert og integrert

Markedsføring pr mail skjer ved hjelp av 

vår integrasjon mot MailChimp

Informasjonen fra 24SevenOffice lastes 

opp som annonse på Finn.no ved hjelp 

av API

Informasjonen fra Finn.no legges igjen 

inn på websiden automatisk



Salg og kundehåndtering automatisert og integrert

Kundeinfo fra selgerne fylles ut 

automatisk i CRM ved hjelp av vår 

integrasjon mot Soliditet

Kundeinfo fra kunders som registrerer 

seg på websidene fylles automatisk inn 

ved hjelp av våre åpne API-er

Oppringning skjer ved hjelp av Oyatel

integrert i CRM

Aldri ett mistet salg, da overflow på 

telefonen går til telefonsekretær tjenesten 

ViaOss



Salg og kundehåndtering automatisert og integrert

Kundens kredittvurdering hentes 

automatisk ved vår integrasjon mot 

D&B/Soliditet.

Tilbud flettes automatisk til Word ved hjelp 

av vår flettefunksjon.

Ved salg flettes automatisk kontrakten ved 

hjelp av flettefunksjonen og kontrakten 

sendes til signering med vårt integrasjons 

API.

Lukkede salg varsles umiddelbart til 

ledelsen på deres Apple Watch for 

oppfølging.



Forretningsprosesser

Når en bil er ankommet opprettes 

automatisk et prosjekt pr bil med 

følgende faser:

Teknisk klargjøring

Ettermontert utstyr

Kosmetisk 

klargjøring/vask/shining

Registrering

Utlevering

Oppfølging (er kunden  fornøyd)



Operatørene på verkstedet får prosjektet på mobilen

Oppgavene settes som utført og 

tiden registreres av mekaniker



Bruk støtte ordninger

Innovasjon Norge etableringstøtte

IFU

OFU

Se altinn.no for god oversikt



Stian Rustad
CEO 24SevenOffice
+47 91 66 39 09
sr@24SevenOffice.com


