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Main Capital ägda Onventis förvärvar Spendency från EFFSO Group 
Düsseldorf/Stuttgart/Stockholm, 23 november 2021 – Source-to-Pay-leverantören Onventis 
förvärvar, med stöd av mjukvaruinvesteraren Main Capital Partners, det svenska 
spendanalysverktyget Spendency från EFFSO Group AB. Företagsledningarna för Onventis och 
Spendency delar samma vision om europeisk tillväxt med målet att bli en ledande europeisk 
mjukvarugrupp genom att tillhandahålla ett integrerat digitalt ekosystem för utgiftshantering. För 
EFFSO-gruppen utgör partnerskapet med Onventis och Main Capital en ny möjlighet för 
skandinaviskt och europeiskt samarbete med en av de ledande Purchase-to-Pay leverantörerna. 
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i affären. 

EFFSO Group har sedan det grundades 2007 utvecklats till en av de största aktörerna inom 
inköpstjänster i Sverige. Som en del av erbjudandet etablerades 2015 SaaS-lösningen Spendency, 
som idag har vuxit till en ledande leverantör av leverantörsdatabaserade spendanalyser. Företaget 
har en bred kundbas med mer än 100 kunder och över 1 500 användare. 
 
Även om Spendency främst riktar sig till medelstora organisationer har det tack vare sina kraftfulla 
lösningar och höga användarvänlighet lyckats få många av Sveriges marknadsledare som kunder. 
Bland dessa finns det största flygbolaget, det största försäkringsbolaget, den största 
stormarknadskedjan, det största massa- och pappersföretaget, den största sjukvårdsorganisationen 
och det största iGaming-företaget i regionen. Kända kunder är bland annat Swedavia, Svenska Spel, 
SAS och Klövern. 
 
Spendanalyser är avgörande för att säkra leveranskedjor 
Covid-pandemin har tydligt visat hur avgörande spendanalyser är för inköps- och ekonomifunktioner. 
Att samla in och analysera inköpsdata ger ett bra underlag för beslut i kritiska skeden och för att 
utveckla processer. Rätt använda blir dessa analyser ett hjälpmedel för att säkra operativa flöden. 
Branschanalytiker förväntar sig en hög marknadstillväxt av upphandlingsprogramvaror som ett 
resultat av att allt fler organisationer behöver lägga mer resurser på att säkra sina leveranskedjor. 
Inom inköpsområdet ger analysverktyg med olika AI applikationer stora möjligheter att förbättra 
likviditeten och att säkerställa rätt kostnadsnivå. 
 
Förbättrat värdeerbjudande och marknadsexpansion 
Partnerskapet med Onventis kommer inte bara att förbättra nyttan för Spendencys kunder utan 
också ge företaget tillgång till en bred europeisk kundbas och högkvalificerade utvecklingsresurser. 
Spendencys och Onventis både nuvarande och framtida kunder kommer att gynnas av den 
integrerade sviten genom ytterligare funktioner och förbättrad flexibilitet vid sidan av 
upphandlingsprocesser. EFFSO Groups ägare återinvesterar i Onventis Group och understryker 
därmed sin starka tro på ett framgångsrikt partnerskap. 
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Partnerskap mellan Onventis – EFFSO Group – Spendency – Main Capital 
 
Mattias Hultheimer, VD för EFFSO Group: 
“Spendency-resan har varit fantastisk, och den har egentligen bara börjat! Med vår djupa kunskap 
inom inköp och i en kontinuerlig dialog med våra kunder, har vi på EFFSO lyckats utveckla en av de 
mest användarvänliga spendanalysverktygen på marknaden. Tillsammans med Onventis och Main 
Capital är jag övertygad om att Spendency kommer att bli en framgång även på den europeiska 
marknaden. Jag vet att Onventis-teamet delar vår syn på de utmaningar som inköpsorganisationer 
har och tillsammans kan vi tillhandahålla en ännu kraftfullare lösning för våra kunder.” 
 
Frank Schmidt, VD för Onventis: 
”Jag är stolt över att presentera nästa steg i Onventis Groups tillväxtresa. Spendency blir en helägd 
del av Onventis Group och bidrar till att vi utökar vår Source-to-Pay portfölj med ett högklassigt 
marknadsledande spendanalysverktyg. Med detta förvärv ökar vi också vår aktivitet i Norden och 
Storbritannien. Jag är övertygad om att Spendency-lösningen snart kommer att kunna erbjuda 
mycket mer än att enbart analysera utgifter t ex ökad artificiell intelligens, process mining, analyser 
av leverantörsrisker och leveranskedjor och hållbarhetsanalyser. Tillsammans är vår mission att med 
hjälp av ett enda digitalt spendmanagement-ekosystem på djupet förändra inköp och finansiering.”   
 
Arvid Fredin, tidigare VD för Spendency och ny General Manager UK & Nordics: 
"Genom att bli en del av Onventis All-in-Procurement Suite kan Spendency maximera sin tillväxt. Det 
här förvärvet gör att vi kan utvecklas från en passionerad SaaS-startup med regionalt fokus till en 
global lösning tack vare de otroligt dedikerade och talangfulla människorna bakom Onventis. Vi tror 
starkt på att Onventis är rätt partner för att främja utvecklingen av Spendency, särskilt som vår 
lösning omedelbart kan erbjudas till Onventis kunder utan långa integrationsprocesser.” 
 
Sven van Berge Henegouwen, Partner och chef för DACH-aktiviteter på Main Capital Partners: 
"Vi är glada över att ha möjliggjort ytterligare ett mycket strategiskt steg för Onventis. Vårt mål är att 
kontinuerligt utöka Onventis produktsvit för att maximera kunderbjudandet och samtidigt fokusera 
på den kulturella samhörigheten mellan bolagen. Genom tillägget av Spendency till Onventis är vi 
övertygade om att Onventis Groups framgångar kommer att fortsätta att accelerera snabbt .” 
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Uppgifter till redaktionen: 
 
Om EFFSO Group 
EFFSO Group är en marknadsledande koncern av svenska inköpsföretag. Den grundades 2007 och har 
en omfattande portfölj av tjänster för inköpsorganisationer som t ex Gasell-företaget EFFSO AB som 
levererar managementkonsulttjänster, interim management, rekrytering och tjänster för offentlig 
sektor. Koncernen investerar kontinuerligt i nya initiativ inom inköpsområdet och består av sju bolag 
med en total omsättning på ca 120 miljoner kr. effso.se 
 
Om Spendency 
Spendency etablerades 2015 och är det ledande spendanalysverktyget på den svenska marknaden. 
Spendency har vuxit snabbt och har för närvarande fler än 100 nordiska kunder. Verktyget används i 
mer än 30 länder av företag både i privat och i offentlig sektor. Inköpsvolymen hos dessa bolag 
sträcker sig från 10 miljoner till 10 miljarder euros per år. Spendency rankas som en "Customer Value 
Leader" i den senaste ”Spend Analytics Solution Map 2021” och har också för tredje gången i rad 
blivit utnämnt till "50 Providers to Watch" inom analysområdet av världskända Source Tech- 
specialisten Spend Matters. spendency.com 
  
Om Onventis 
Onventis har varit en pionjär inom molntjänster och digital omvandling av inköps- och ekonomi-
processer sedan 2000. Den cloudbaserade lösningen Onventis Buyer är en Procure-to-Pay suite som 
hjälper företag att uppnå finansiell kontroll, effektivitet, efterlevnad och kostnadsbesparingar. 
Lösningen effektiviserar och automatiserar alla processer från att hitta leverantörer till betalningar 
inklusive nätverkssamarbete med leverantörer. Onventis Network ansluter affärsprocesser för 
köpare och leverantörer på ett enkelt och säkert sätt. Globalt har bolaget över 1000 företag med 
cirka 450 000 användare i Onventis Network och hanterar en årlig affärsvolym på över 10 miljarder 
euros med mer än 50 000 leverantörer. onventis.com 
  
Om Main Capital 
Main Capital Partners är en strategisk investerare med ett exklusivt fokus på B2B cloud software. 
Main Capital har nästan 20 års erfarenhet av att bygga starka mjukvarugrupper i Benelux, DACH-
regionen och de nordiska länderna. Main Capital är specialiserade på att hjälpa managementteam 
inom mogna och växande mjukvaruföretag att uppnå hållbar tillväxt genom att arbeta tätt 
tillsammans som strategiska partners och erbjuda stöd på en strategisk och en operativ nivå. Main 
Capital har ca 45 anställda i Haag, Stockholm och Düsseldorf. I oktober 2021 hade Main Capital 
Partners cirka 2,2 miljarder euros under management. main.nl 
 

 
 

 

http://www.effso.se/
https://translate.google.com/translate?hl=sv&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://spendency.com/
https://translate.google.com/translate?hl=sv&prev=_t&sl=en&tl=sv&u=https://www.onventis.com/
https://main.nl/
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För mer information, vänligen kontakta: 

 
Mattias Hultheimer (VD) 
EFFSO Group AB 
Landsvägen 50A 
172 63 Sundbyberg 
Tel: +46 (0) 708 944 300   
mattias.hutlheimer@effso.se 
effso.se 
 
 
Frank Schmidt (VD) 
Onventis, Gropiusplatz 10  
70563 Stuttgart 
Tel: +49 711 686 875 0 
f.schmidt@onventis.de  
onventis.de 
 
  
Sven van Berge Henegouwen (Partner) 
Main Capital Partners GmbH  
Rathausufer 17  
40213 Düsseldorf  
Tel: +49 (0) 211 7314 9339 
+31 (0)70 324 34 33 
sven@main.nl  
main.nl 
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