Rakennusyritysten digitalisaatio Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa

SmartCraft kasvaa voimakkaasti ja
kannattavasti
Orgaanisen kasvun ja yritysostojen myötä ohjelmistoyritys SmartCraft on kasvanut
merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2020 konsernin yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto oli 219 miljoonaa Norjan kruunua, joka kerrytti
käyttökatetta 38 prosenttia. Vuosina 2018–2020 konsernin liikevaihto kasvoi 71
prosenttia vuodessa.
“Rakennusyritykset ovat vielä digitalisaation suhteen alkuvaiheessa, ja siitä johtuen
sekä pienet että suuret toimijat voivat vielä merkittävästi hyötyä digitalisaatiosta.
Ratkaisujemme kysyntä kasvaa voimakkaasti johtuen siitä, että yhä useampi yritys
haluaa tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin”, SmartCraftin
toimitusjohtaja Gustav Line sanoo.
SmartCraft aloitti liiketoimintansa Norjan luoteisrannikolla laivanrakentamisen
ohjelmistoratkaisujen toimittajana. Yritys on asteittain laajentanut toimintojaan
rakentamisessa palvelemaan LVI -,maalaus- ja sähköalan urakoitsijoita, sekä
laajentunut Ruotsiin ja Suomeen.
"Olemme onnistuneet toimittamaan pitkälle erikoistuneita ratkaisuja, jotka on
mukautettu palvelemiemme toimialojen arvoketjuihin. Pystymme siis
virtaviivaistamaan ja tuomaan nopeasti lisäarvoa 8900 asiakkaallemme",” sanoo
Gustav Line
SaaS-ohjelmistopalveluita tarjoavan yhtiön jatkuva vuosilaskutus (ARR) oli 205
miljoonaa Norjan kruunua vuoden 2020 lopussa.
Kun ruotsalainen sijoitusrahasto Valedo Partners tuli omistajaksi vuonna 2017,
SmartCraft, silloiselta nimeltään System Konsult, on kiihdyttänyt kasvutavoitteitaan
ja vahvistanut rooliaan toimialan yhdistävänä kehittäjänä. Vuosina 2018 ja 2019

ruotsalaiset Bygglet ja EL-VIS sekä vuonna 2020 suomalainen Congrid liittyivät
osaksi konsernia.
“Kunnianhimoisten kasvutavoitteiden tukemiseksi vaihdoimme tänä vuonna
nimemme Cordel Nordenista SmartCraftiksi. Tavoitteenamme on tulla johtavaksi
urakoitsijoille tarkoitettujen digitaalisten ohjelmistoratkaisujen toimittajaksi
Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa”, Line lisää.
Kasvun mahdollistamiseksi konserni keskittyy paitsi tuotekehitykseen, myyntiin ja
uusiin yritysostoihin.
“Analyysimme mukaan Norjan, Ruotsin ja Suomen markkinoiden yhteenlaskettu
koko on 10,5 miljardia Norjan kruunua. Meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa
nykyasiakkaissamme olemassa olevilla ratkaisuillamme. Haluamme tavoittaa sekä
uusia asiakasryhmiä nykyisillä ratkaisuillamme, että laajentaa asiakaskuntaamme
teknologiakehityksen ja yritysostojen myötä”, Line kertoo.
SmartCraftilla on tällä hetkellä 145 työntekijää 10:ssa toimistossa kolmessa maassa.
Lisätietoa:
Gustav Line, toimitusjohtaja, SmartCraft, +47 952 67 104, gustav.line@smartcraft.no
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Pohjoismaiden johtava rakennusyrityksille ja rakennusalan ammattilaisille
SaaS-ohjelmistopalveluita tarjoava yhtiö
8 900 asiakasta ja 95 500 yksittäistä käyttäjää Ruotsissa, Norjassa ja
Suomessa. Pienten ja keskikokoisten rakennusyritysten lisäksi konsernin
asiakkaisiin lukeutuvat suuryritykset, kuten PEAB, Bravida, Rambøll, NCC ja
Brødrene Dahl.
Yhtiön yritysostot: Bygglet AB vuonna 2018, EL-Info ja Rørweb vuonna 2019 ja
Congrid Oy vuonna 2020.
Tilauspohjainen SaaS-liiketoimintamalli, jossa 93 prosenttia
sopimuspohjaista liikevaihtoa
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Liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) oli 71 prosenttia
aikavälillä 2018-2020
Yhtiö vaihtoi nimeä System Konsultista Cordel Nordeniksi vuonna 2017.
Vuonna 2021 konserni nimi vaihtui SmartCraftiksi.
Yhtiöllä on 74 osakkeenomistajaa, joista nykyisten ja entisten työntekijöiden
osuus on 32,5% Loput omistaa ruotsalainen sijoitusyhtiö Valedo Partners III
AB, joka tuli osakasluetteloon vuonna 2017.
Konserniin kuuluvien yritysten yhteenlaskettu operatiivinen liikevaihto oli 219
miljoonaa Norjan kruunua vuonna 2020. Kertaluonteisista eristä oikaistu
käyttökate (EBITDA) oli 84 miljoonaa Norjan kruunua, mikä 38 prosentin
käyttökatetta vuonna 2020 ja 51 prosentin kasvua vuoteen 2019 verrattuna.
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