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FDT System i Luleå får ny ägare
Sedan 2014 har vitvarukoncernen ELON Group ägt FDT System. Under den
tiden har många viktiga steg tagits mot där FDT är idag. Ett ledande
butiksdataföretag med nya, moderna spännande produkter. För att FDT ska få
utvecklas ytterligare har ELON nu sålt företaget till Total Specific Solutions,
TSS, som är en ledande aktör inom vertikala mjukvarulösningar. Förvärvet är
en del av en långsiktig strategi för TSS och FDT kommer fungera som en
oberoende affärsenhet, ledd av VD Katarina Hökfors.
För TSS är förvärvet strategiskt viktigt då man sedan tidigare erbjuder
affärssystem för fordonsbranschen genom företaget Infoflex i Luleå.

”Förvärvet av FDT stärker vår position på den svenska marknaden, där vi
framöver kommer kunna erbjuda lösningar från både Infoflex och FDT,” säger
Ramon Zanders, koncernchef på TSS. ”Med FDT får vi en ledande aktör inom
VMS, Vertical Market Software, med fokus på detaljhandeln, en bransch som
vi har lång erfarenhet av genom ACA, Divide och Maestro.”
Katarina Hökfors, VD på FDT System: ” Att få en ny stor ägare som TSS ser jag
bara som positivt. Det ger oss möjligheten att utvecklas tillsammans med
andra bolag i koncernen som brinner för samma saker som vi på FDT gör - att
utveckla och underhålla mjukvaror som underlättar för våra kunder att göra
affärer. Ett bevis på den strävan är vårt nya integrerade POS- och Back Officesystem - FDT Sellus. Vi är idag ett bra team som har ett stort engagemang
men vi behöver bli ännu fler. Vi planerar en utvecklingstakt som kräver att vi
växer och rekryterar nya medarbetare.
Jag ser fram emot att leda nästa steg i utvecklingen av bolaget. Eftersom jag
varit i företaget och haft ansvar för utveckling, sälj och support så är min
startsträcka i praktiken noll.”

Om FDT
Sedan starten 1979, i Luleå, har FDT utvecklat och marknadsfört affärs- och
kassasystem. Redan då var företagets fokus riktat mot fackhandeln. Idag
utvecklar FDT butiksdatasystem för hela den nordiska detaljhandeln. FDTs
programvara består av Excellence Retail, en modern molnbaserad POSlösning med den allra senaste tekniken för betalningar samt Avance, ett ERPsystem för back office som täcker alla behov för en butik eller en butikskedja.
FDT:s nya produkt, Sellus, är ett webbaserat back office-system som
kombinerat med POS-lösningen erbjuder nya flexibla möjligheter till
integration.
Om Total Specific Solutions
Total Specific Solutions är en ledande leverantör av vertikala
mjukvarulösningar och består av oberoende affärsenheter som levererar
produkter och tjänster till sina specifika vertikala marknadssegment.
Kunskapen om marknaden bygger på decennier av erfarenhet. TSS kunder
återfinns bland annat inom områden som sjukvård, kommunala och statliga

verksamheter och företag, detaljhandel, finansiell- och juridisk verksamhet,
bokföring, föreningar, fastighetsbranschen, bilindustrin, hotell- och
restaurang och tillverkande företag. TSS är en del av Constellation Software
Inc. (CSI), ett publikt bolag noterat på den kanadensiska börsen. Mer
information finns på: www.totalspecificsolutions.com.
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FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata och har ett starkt fokus på
butikskedjor inom detaljhandeln. Med över 30 års erfarenhet i branschen och
egenutvecklade programvaror är FDT idag en marknadsledande leverantör av
kedjelösningar. FDT har sitt säte i Luleå, en omsättning på 40 MKR (2018)
och är sedan april 2019 ägt av Total Specific Solutions, TSS.

