PRESSEMELDING – 08 FEBRUAR 2016
ONSOFT COMPUTER SYSTEMS AS SELGER DATTERSELSKAPET OCS HR AS
TIL PRIVATE EQUITY SELSKAPET RIVERSIDE
Private Equity selskapet Riverside har inngått avtale med Onsoft Computer Systems om kjøp
av datterselskapet OCS HR. Oppkjøpet av OCS HR skjer i forbindelse med deres tidligere
oppkjøp av selskapet Mintra Trainingportal AS, og skal bidra til et styrket service tilbud for
begge selskaper inn mot kunder i maritim sektor og offshore industrien.
Onsoft Computer Systems AS (OCS) har solgt OCS HR AS (OCS HR) til investeringsselskapet The Riverside Company
(Riverside). Riverside kjøpte det norske software selskapet Mintra Trainingportal AS (Mintra) i desember 2014
og oppkjøpet av OCS HR vil tilføre betydelige synergier og komplementære egenskaper til Mintra’s eget tilbud
innen HMS compliance trenings- og opplæringsprodukter gjennom dets proprietære e-læringsplattform.
OCS HR er en ledende leverandør av komplekse HR løsninger til maritim sektor og offshore industrien, og tilbyr
en av de mest omfattende løsningene tilgjengelig i markedet i dag. Programvaren tillater kunder å effektivt
automatisere komplekse HR prosesser som lønnskjøring i ulike skattejurisdiksjoner, kompetanse styring og
kursing/terning, styring og planlegging av mannskapsrotasjoner m.m. Kombinasjonen av OCS HR og Mintra vil
være godt posisjonert til å effektivt betjene to høyst regulerte og komplekse industrier.
«En sammenslåing med Mintra, under felles eierskap av et erfarent internasjonalt investeringsselskap som
Riverside, vil tilføre verdi til våre kunder og åpne for nye spennende muligheter i markedet for det nye selskapet.
Denne transaksjonen er et naturlig steg videre for OCS HR som selskap etter 30 år med utvikling og vekst under
det samme eierskapet», sier Svein Berntsen, CEO og medeier i OCS og styreleder i OCS HR.
«Kombinasjonen av Mintra og OCS HR vil skape en integrert markedsleder som vil kunne tilby en omfattende
løsning for ledelse og styring av komplekse HR løsninger av ulik karakter. Sammenslåingen vil også åpne det
maritime markedet for Mintra’s e-læringsløsninger og produkter», sier Thomas Blomqvist, Partner i Riverside.
«Vi er veldig begeistret for sammenslåingen av disse to selskapene, og det sterke verdiforslaget vi vil være i
stand til å tilby våre kunder. Mintra og OCS HR har mange logiske tangeringspunkter og har allerede et tett
samarbeid som vi vil fortsette å bygge på for å kunne tilby våre kunder den mest kostnadseffektive HR og
opplæringsløsningen i markedet», sier Scott Kerr, CEO i Mintra.
«Det var en konkurranseutsatt salgsprosess med flere interessenter i parallelle forhandlinger gjennom høsten.
Riverside viste seg å være den sterkeste interessenten og den beste kjøperen for OCS HR med den strategiske
vinklingen til deres investering i Mintra», sier Erik K. Treiborg, Partner i Saga Corporate Finance
Transaksjoneteamet til Saga Corporate Finance som bestod av Erik K. Treiborg, Ivan Alver og Andreas Sagstad
takker for det gode og vellykkede samarbeidet med eierne av OCS HR og ledelsen i selskapet, Schjødt (juridisk
rådgiver) og PwC (finansiell bistand til selger).
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Saga Corporate Finance er spesialisert innen gjennomføring av transaksjoner med privateide selskaper med
selskapsverdi mellom NOK 100 millioner og NOK 2 000 millioner. Vi tilbyr spesialiserte rådgivningstjenester i
forbindelse med salg av selskap og strategiske oppkjøp i Norden og internasjonalt, og har særskilt kompetanse
innen skreddersydde strukturerte transaksjonsprosesser. Gjennom lang og omfattende erfaring fra et stort antall
gjennomførte transaksjoner, et tydelig fokus på våre kundegruppe, et stort internasjonalt nettverk og hardt
arbeid er vi i stand til å maksimere verdier for våre oppdragsgivere. www.sagacorporate.no

