Cordel Norden AS Pressemelding

Cordel Norden AS kjøper Congrid Oy i Finland
Oslo 18. januar 2021: Cordel Norden, den ledende leverandøren av programvare til håndverkere og
byggefirmaer, har investert i Congrid Oy for å styrke produktporteføljen og muliggjøre ytterligere
internasjonal vekst.

Cordel Norden leverer programvare og tjenester (SaaS) for å digitalisere byggefirmaer og håndverkere. Selskapet
består av tre datterselskaper med 8 kontorer i Norge og Sverige. Cordel-gruppen har 110 ansatte og betjener +75
000 brukere fra mer enn 8000 kunder.
Congrid Oy er markedsleder av SaaS-programvare for byggekvalitet i Finland, med mer enn 150 kunder, inkludert
17 av de 20 største byggefirmaene i det finske markedet. Løsningen er et verdifullt verktøy for 10.000 mennesker i
byggebransjen. Congrids 26 ansatte holder til i Helsinki og Stockholm.

«Byggebransjen og håndverkere må overholde en rekke regler og forskrifter. Dette er veldig komplisert og
involverer mange parter. Congrid har en fin og moderne løsning som hjelper selskap og håndverkere å
være kompatible og sikre at informasjon fanges opp og behandles digitalt.
Vi er veldig entusiastiske til de nye mulighetene som Congrid tilfører Cordel-gruppen. Congrid er et flott
selskap som har tatt en ledende posisjon innen sitt felt de siste årene. Vi tror løsningen vil være et
passende tillegg til den eksisterende porteføljen vi har, og vil styrke vårt fotavtrykk innen
kvalitetssikringsprogramvare i Norden,” sier Gustav Line, CEO i Cordel Norden AS. »

"Siden 2013 har vi hjulpet byggefirmaer til å ha digitale verktøy som gir mer åpenhet og datadrevet
beslutninger i sitt kvalitetssikringsarbeid. Byggefirmaer bruker i økende grad feltdata i sin virksomhet. Det
er behov for en digital løsning som Congrid i byggesektoren i Norden. Vi har bygget en sterk
tilstedeværelse i Finland og åpner for tiden markedet i Sverige. Cordel støtter opp under vår strategi om å
bli nummer én i Norden. Vi ser frem til å utvide vårt nordiske fotavtrykk med Cordel," legger Timo
Makkonen til, Administrerende direktør i Congrid Oy

Grunnleggerne og ledelsen i Congrid vil forbli i sine roller og vil også bli aksjonærer i Cordel Norden. Vilkårene i
avtalen vil ikke bli tilgjengeliggjort.

For spørsmål eller mer informasjon vennligst kontakt:
Gustav Line, CEO Cordel Norden AS
Mob: +47 9526 7104

e-post: gustav.line@cordel.no

Timo Makkonen, General Manager Congrid Oy
Mob: +35 84471 67200
email: timo@congrid.fi
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Fakta om Cordel Group (Cordel Norden AS og Congrid Oy):
Cordel Norden AS leverer programvare for å digitalisere og automatisere manuelle prosesser for håndverkere og
byggefirmaer.
Cordel Group har en kundebase på +8000 og mer enn 85.000 brukere.
System Konsult AS ble grunnlagt i 1987. Valedo Partners III AB ble majoritetseier i System Konsult og Bransjedata
AS i 2017. System Konsult og Bransjedata fusjonerte samme år. Det nye selskapet heter Cordel Norge AS og er et
datterselskap av Cordel Norden AS. Cordel Norden har gjennomført tre oppkjøp (datterselskaper til Cordel
Norden); Bygglet AB i 2018, EL-Info i Växjö i 2019 og Congrid Oy i 2020.
Gustav Line begynte som administrerende direktør 1. september 2018.
Cordel Group har 136 ansatte. Hovedkontoret er i Ålesund i Norge. Konsernet har totalt 10 kontorer i Norge,
Sverige og Finland.
Omsetning: Ca. 200 millioner kroner i 2020
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