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Investorerne kaster sig over Omnicar overtegning på 193 procent

Claus T. Hansen, adm. direktør i Omnicar A/B
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Eksklusivt for kunder

Danske Omnicar har i den grad vundet investorernes tillid med en overtegning på 193 pct.,
svarende til 20 mio. kr.
Den danske it-virksomhed går i modsætning til Green Mobility og Conferize på den
svenske minibørs Aktietorget midt i sommeren - 13. juli, men tegningsperioden blev
allerede afsluttet i midten af sidste uge.
Selskabet har nu talt de nye aktionærer, og det er blevet til ca. 700 investorer, der med
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børsnoteringen samlet ejer 20 pct. af selskabet.
Ifølge Claus T. Hansen, adm. direktør i Omnicar A/B skal provenuet fra aktiesalget bruges til
at skabe selskabets fremtidige vækst, bl.a. skal der åbnes salgskontorer i Oslo og Stockholm,
oplyser han i en pressemeddelelse.
Mere salg i serviceaftaler
Omnicar har udviklet et softwareprodukt til bilforhandlerne, så de dels får en bedre
kundestyring og dels får indblik i kundernes adfærd, fra de bestiller en prøvetur, til de køber
en bil. Men Omnicar vil med sit produkt især hjælpe bilforhandlerne til at skabe ekstra salg
i form af serviceaftaler.
"Jeg glæder mig i den grad over, at investorerne har set potentialet i Omnicar og forstået
vores it-løsning og forretningsmodel. Det er et rigtigt godt udgangspunkt for de kommende
måneder, hvor vi skal vise, at vi kan leve op til de store forventninger investorerne har vist
os," siger Claus T. Hansen i pressemeddelelsen.
Ifølge direktøren selv er potentialet for Omnicar stort. Således vurderer Claus T. Hansen, at
der på verdensplan er 175.000 forhandlere og 500.000 værksteder, der i fremtiden kan få
gavn af Omnicars løsninger.
"Branchen mangler løsninger som vores, og vi vil med Omnicar sørge for, at det er os, som
fører bilforhandlerne ind i den digitale tidsalder, når det handler om kundehåndteringen,"
siger Claus T. Hansen.

Forsiden lige nu
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