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Avida klar for aggressiv vekst i det europeiske finansmarkedet

Tor Olav Trøim, Icon Capital og Celina Midelfart, samt tidligere management i Gothia
Financial Group, er blitt enige om oppkjøp av Avida Finans AB. Selskapet vil danne
grunnlaget for en aggressiv satsning innen finansielle tjenester i det Europeiske markedet.
Leder for det nye initiativet blir tidligere CEO i Gothia Financial Group, Trond Kristian
Andreassen. Gothia ble i 2013 solgt fra norske Herkules Capital til et av Tysklands største
private foretak, Arvato Bertelsmann. Andreassen sluttet som CEO i fjor høst, etter en solid
utvikling av konsernet og en vellykket integrering av Gothia og Arvato i 9 Europeiske land.
Andreassen uttaler;
«Kombinasjonen av Avida Finans som en solid plattform, og svært dyktige investorer med
betydelige nettverk og kunnskap, vil gi oss muligheter for å gjennomføre våre planer om å bli
en innovativ og hurtig voksende aktør innen finansieringsløsninger til så vel private som
bedriftsmarkedet. Andreassen er også svært fornøyd med å ha med tidligere CFO i Gothia,
Lars Dencker Nielsen som sentral i utviklingen.»

Avida Finans er et finansieringsselskap underlagt Finansinspeksjonen i Sverige, med
virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Gjennom solid ledelse av Fredrik Wedin har
selskapet de siste årene vist en meget positiv utvikling innen finansierings- og administrative
løsninger til privatpersoner og foretak.
Fredrik Wedin er svært fornøyd med avtalen;
«Gjennom den siste tiden har et dedikert management og støttende eiere gitt Avida et solid
løft. Når vi nå skal ta neste steg var dette en drømmekonstellasjon for både selskapet og de
ansatte i Avida Finans.»
Fredrik Wedin blir med videre som VD i Sverige og vil sammen med nytt og eksisterende
management, også være sentral i den videre utvikling.

Tor Olav Trøim uttaler i en kort kommentar;
«Jeg hadde gleden av å jobbe med Trond Kristian Andreassen og Fredrik Wedin da vi
bygget opp Aktiv Kapital. De var svært viktige da Aktiv Kapital var det raskest voksende
selskapet på Oslo Børs i perioden 1996-2003. Siden har Andreassen og Wedin lykkes svært
godt i det de har gjort på hvert sitt hold gjennom Gothia og Avida. Det å investere i en dyktig
ledelse som har erfaring med å bygge opp hurtigvoksende og lønnsomme selskaper har jeg
stor tro på»

Icon Capital ved Espen Magnussen legger til;
«Etter å ha fulgt denne sektoren over lang tid, er vi nå svært fornøyd med å ha etablert den
beste plattformen for å ta del i de mange muligheter vi ser i årene fremover.»

Avida Finans kjøpes fra en tidligere svensk investor-gruppe med de kjente industri investorer
Christer Johansson og Santhe Dahl som majoritetseiere.
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Om Avida:
Avida Finans AB er et kreditmarknadsbolag underlagt den svenske Finansinspeksjonens
tilsyn. Avida Finans tilbyr enkle og moderne finansielle løsninger til foretak gjennom kjøp og
belåning av fakturaer, samt konsument finansiering og innskudd. Avida Finans har ca 70
ansatte med virksomhet i Stockholm, Göteborg, Oslo og Helsingfors.

