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OpenSolution går samman med KDR och CashPoint    
 

OpenSolution,  en  ledande  leverantör  av  betalningslösningar  i  Norden,  har  ingått  avtal  om  två  nya  

tilläggsförvärv; CashPoint, en svensk återförsäljare av kassasystem och betalterminaler, samt KDR, 

en  ledande  norsk  leverantör  av  betalningslösningar.  Bolaget  stärker  därmed  sin  expertis  inom  

valda  kundvertikaler och position i Norden.   

OpenSolution  tillhandahåller  helhetslösningar  för  kassa-  och  betalningssystem  med  egenutvecklad  

mjukvara  till  över  8,000  kunder,  däribland  Sushi  Yama,  Hard  Rock  Cafe,  Rasta,  Tele2  Arena,  

CherryCasino,  Flygbussarna  och  festivalen  Summerburst.  Med  ett  starkt  fokus  på  innovation  och  

användarvänlighet  har  OpenSolution  ett  unikt  kunderbjudande  omfattande  hela  värdekedjan  inom  

betalningslösningar.   

”Det råder en tydlig konsolideringstrend inom betalningslösningar vilket skapar intressanta möjligheter.  Våra 

nya tilläggsförvärv CashPoint och KDR, i kombination med Lindberg & Frisk som vi förvärvade  tidigare i år, 

innebär att vi tar ett stort kliv framåt på den nordiska marknaden och växer till närmare 200  MSEK i 

omsättning”, säger OpenSolutions VD och grundare Christian Johansson.    

KDR bildades 1993, och är marknadsledande i Norge inom betalningslösningar för restaurang- och  

servicebranschen. Företaget har kontor i Oslo, Bergen och Stavanger   

”I och med vår sammanslagning med OpenSolution och CashPoint kommer vi att ha en av de starkaste  

produktportföljerna på norska och svenska marknaden, och vi ser stora möjligheter att både vinna nya  

kunder och stärka vårt erbjudande till befintliga kunder”, säger Robert Franco från KDR.     

CashPoint har funnits på den svenska marknaden sedan början av 80-talet, och säljer kassasystem  och 

betalterminaler till slutkunder och återförsäljare.    

”Vi  lever  i  en  bransch  med  kunder  som  ställer  höga  krav  på  stabilitet  och  driftsäkerhet.  Vårt  nya  

samarbete med OpenSolution och KDR ger oss en ännu bättre position för att utveckla marknadens  mest 

innovativa och heltäckande betalningslösningar”, säger Jens Andersson från CashPoint.   
    
OpenSolution har huvudkontor i Göteborg och IK Small Cap I Fund är majoritetsägare sedan 2016.  Datum 

för tillträde av CashPoint och KDR var 1 november 2017.    

Kontaktinformation:   

Christian Johansson   
VD, OpenSolution   
 +46 703 188530  

christian.johansson@opensolution.se   

Robert Franco  

VD, KDR   
+47 90792676  

robert@kdr.no   

Jens Andersson  VD, 

CashPoint   
+46 705 455755  

jens@cashpoint.se   

 

mailto:christian.johansson@opensolution.se
mailto:robert@kdr.no
mailto:jens@cashpoint.se

