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Delphi biträder Adelis vid förvärv av Hantverksdata
Hantverksdata är en av Nordens ledande leverantörer av administrativa programvaror utvecklade för
hantverksbranscherna. Bolaget är ledande inom el-, VVS-, måleri- och glasbranschen med sitt
moduluppbyggda system, men även verksamt inom övriga service- och entreprenadbranscher såsom
larm, golv, plåt, kyla, hiss och bygg. Hantverksdata har ca 4 000 företag som kunder och ca 35 000
användare.
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012
med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade
bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva
riskkapitalbolagen i sitt segment med 15 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar ca
10 miljarder kronor.
Delphis team består av Michael Juhlin, Rickard Isacson, Johan Hübner, Berndt Pettersson, Glenn
Nyström, Jonas Ingvarson, Linus Larsén, Magnus Berterud, Emmy Falk, Christoffer Malmström och
Sophie Leifland.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

