PRESSEMELDING

Oslo, 21.03.2017

Visma kjøper Mystore og styrker satsingen på netthandelsløsninger for små
og mellomstore bedrifter
Visma kjøper Mystore, leverandør av netthandelsløsninger for små og mellomstore bedrifter. Oppkjøpet
styrker Visma sin satsning på komplette løsninger for netthandel.
- Mystore leverer innovative netthandelsløsninger til et voksende segment. Oppkjøpet vil skape merverdi for
begge selskapers kunder, sier Eilert G. Hanoa, Director Software Unit, Visma SMB Division.
Kan tilby en komplett portefølje
Sammen kan Visma og Mystore tilby en komplett portefølje for netthandel integrert med ledende
økonomisystem.
- Som en del av Visma kan Mystore akselerere utviklingen av innovative løsninger, samt utvide sine tjenester til
enda flere kunder i SMB-segmentet. Sammen kan vi levere en komplett løsning, sier Yngve Larsen, daglig leder i
Mystore.
- Med oppkjøpet av Mystore vil Visma kunne hjelpe våre kunder enda bedre med å forbedre sine nettbutikker og
nettsider. Mystore sin strategi og erfaring kompletterer vår portefølje, sier Hanoa.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Eilert G. Hanoa, Director Software Unit, Visma SMB Division, +47 928 32 905
Yngve Larsen, daglig leder i Mystore, +47 474 02 040
Om Mystore.no AS
Mystore.no er en ledende leverandør innenfor e-handelsbransjen og håndterer ordrer for over 1500 nettbutikker.
I tillegg til å drive med netthandel leverer selskapet også skybaserte kassasystemer. Mystore.no ble etablert i
2006 og har de siste 10 årene utelukkende jobbet med e-handel og tjenester relatert til dette. Selskapet har i dag
over 30 ansatte fordelt på Tromsø, Oslo, Fredrikstad og Serbia.

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt
IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor.
500 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5
500 ansatte og hadde i 2016 en omsetning på NOK 7 855 mill. Se visma.no og visma.com.

