
 

 
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Brabrand, 23. februar 2021 

BitPeople ekspanderer yderligere i Norden med nyt opkøb i Norge 

Med overtagelsen af Adiles AS fortsætter it-konsulenthuset BitPeople sin nordiske opkøbsstrategi og bliver dermed en endnu 
stærkere spiller på det nordiske marked. Samtidig kan BitPeople nu tilbyde lokal service og ekspertise i den vestlige del af 
Norge med selskabets nye kontor i Bergen.  
 
Årsregnskabet for 2020 er endnu ikke afsluttet for BitPeople, men selskabet fortsætter 2021 i samme høje gear med nye kunder 
og endnu et opkøb. Det er kun et halvt år siden, at BitPeople opkøbte danske Acomi, og denne sammenlægning er forløbet 
planmæssigt.  
 
Sidste år var et begivenhedsrigt år for selskabets hovedaktionær Mikael Boyum. Søsterselskabet Boyum IT Solutions indgik 
partnerskab med engelske Volpi Capital og inden da havde BitPeople været igennem et navneskifte og ansættelse af en ny 
nordisk direktør. ”Så ja, det har været et begivenhedsrigt år. Alle forandringer skal forankres, og vi har sideløbende skulle 
navigere med påvirkningerne fra Covid-19, men bestyrelsen og ledelsen har holdt blikket stift rettet på vores kunder og mod 
integration og ansættelse af nye medarbejdere – det er her værdien skabes, og vi lukker 2020 med solid vækst – både organisk 
og ikke organisk”, udtaler Mikael Boyum. 
 
Købet af Adiles sker 10 år efter at BitPeople foretog sit første opkøb i Norge. Dengang var det SMB Gruppen i Oslo og det er 
denne platform, der nu yderligere konsolideres. Men opkøb med rejserestriktioner er ikke let. Niels Stenfeldt fra selskabets 
bestyrelse har forestået dette opkøb og udtaler ”Vi har ikke mødt hinanden fysisk i denne proces – alt er foregået på videomøder 
og mails. Men vi kan ikke sætte os ned og vente på at en vaccine måske redder os; vi må tilpasse vores måde at arbejde på, men 
det bliver lidt mærkeligt at fejre en underskrift med champagne via Teams”, slutter Niels Stenfeldt.  
 
Adiles har mange års erfaring med at tilbyde ERP-løsninger til de mindre og mellemstore virksomheder og Geir Heggertveit og 
Jan Gerhard Nilsen, der har stået i spidsen for Adiles, glæder sig begge til fremtiden og udtaler om de nye fælles aktiviteter: ”Vi 
glæder os til, at Adiles bliver del af noget større, og jeg ser BitPeople som den rigtige køber i forhold til vores oprindelige strategi. 
Med den større virksomhed får begge parter adgang til kritisk masse på løsninger, kunder og medarbejdere. Vi får med andre ord 
flere kompetente brikker, som vi kan bringe i spil for at blive den ERP-partner, der giver kunden den bedste oplevelse. Dermed 
kommer ejerskiftet ikke til at medføre væsentlige ændringer for vores kunder”. 
 
Med købet af Adiles forøger BitPeople produktkataloget til selskabets kunder og BitPeople’s nordiske direktør, Filip B. Andersen 
er også utrolig glad. ”Med opkøbet af Adiles står vi endnu stærkere, fordi de to selskaber har kompetencer, der komplementerer 
hinanden og matcher kundernes krav og behov yderligere”, fortæller Filip som ser meget lyst på 2021 og fortsætter ”Vi er meget 
glade for at kunne byde velkommen til medarbejderne fra Adiles, som alle fortsætter deres virke hos os. Sammen med resten af 
vores dygtige team står vi særdeles godt positioneret for at skabe yderligere værdi for vores kunder i de kommende år”. 
 
For yderligere oplysninger: 
Filip Boutrup Andersen, Group CEO BitPeople tlf. +45 21 12 50 00 / fiba@bitpeople.com  
Trond Lunde, CEO BitPeople Norge tlf. +47 481 59 335 / trlu@bitpeople.com 
Geir Heggertveit, ERP Rådgiver, Ejer, Adiles, tlf. +47 920 36 024 / gh@adiles.no 
__________ 
Om BitPeople 
BitPeople er en IT-konsulent og software provider specialiseret i at yde rådgivning omkring implementering af supply chain-
løsninger. Ekspertisen er koncentreret omkring SAP Business One; SAP’s ERP-platform til små og mellemstore virksomheder. 
Firmaet blev etableret i 1997 under navnet Boyum IT og  har arbejdet med SAP Business One siden 2003 og er i dag den førende 
SAP Business One partner i Norden. Mere information om BitPeople findes på www.bitpeople.dk  
 
Om Adiles  
ADILES AS blev grundlagt i 2013 af dedikerede medarbejdere med stor erfaring inden for forretningsløsninger (ERP). Formålet 

for virksomheden er at hjælpe virksomheder i forskellige brancher med øget besparelser ved at tilbyde løsninger, der 

digitaliserer og automatiserer forretningskritiske processer. Mere information om Adiles findes på www.adiles.no 
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