Oslo 8. Juni 2020

Nova Consulting Group og Explore Equity inngår partnerskap
Nova Consulting Group (NOVA), et ledende, nisjefokusert norsk IT-konsulentselskap, har inngått
partnerskap med Explore Equity (Explore) ved at Explore blir minoritetsaksjonær i NOVA. De ansatte
vil fortsette å eie majoriteten av aksjene i NOVA.
NOVA støtter sine kunder innen digitalisering av forretningskritiske systemer og løsninger.
Tjenestetilbudet inkluderer strategisk rådgivning, brukeropplevelse, systemutvikling, samhandling og
vedlikehold, levert av spissede kompetansemiljøer. Selskapet ble grunnlagt i 2007, og er i dag rundt
200 talentfulle ansatte i Norge og Sverige. Gjennom «verdens beste arbeidsplass»-konseptet deltar
ansatte i NOVAs unike modell, basert på kontinuerlig utvikling, eierskap og involvering.
De siste sju årene har NOVA hatt en fantastisk utvikling med over 20 % årlig vekst. Selskapet omsatte
i 2019 for NOK 337 millioner og fikk et driftsresultat før skatt på NOK 51 millioner.
Sammen med Explore vil NOVA fortsette utviklingen av selskapet gjennom ytterligere styrket
talentmodell, videreutvikling av eksisterende tjenester, og etablering av nye tjenesteområder og
kontorer.
«Vi er imponert over NOVAs forretningsmodell og prioriteringer – alltid talent og kunde først. NOVA
eksemplifiserer partnerskapene vi søker: unik forretningsmodell, de ansatte i sentrum, og fokus på å
løse reelle kundeproblemer. Vi ser frem til å samarbeide med gründerne og de ansatte i NOVA de
kommende årene,» sier Simen Vier Simensen, parter i Explore.
«Gjennom Explore får vi en partner som kan støtte NOVA i den videre utviklingen. Explore forsto
raskt styrken i vår unike forretningsmodell og anerkjente denne som fundamentet for fremtiden.
Samtidig styrker Explore-teamet NOVA med komplementær kompetanse på flere områder. Jeg er
overbevist om at partnerskapet med Explore er til det beste for våre ansatte og kunder, og ser frem
til å jobbe med Explore,» sier Geir Allan Hove, Daglig leder i NOVA.

For mer informasjon, ta kontakt med
Geir Allan Hove, Daglig leder i Nova Consulting Group AS, geir.allan.hove@novaconsultinggroup.no
Simen Vier Simensen, Partner i Explore Equity, svs@exploreequity.com

Om Nova Consulting Group:
NOVA Consulting Group er et konsulentselskap som rådgir, implementerer og forvalter digitale
løsninger for Norges største merkevarer. Selskapet består av de sju ekspertmiljøene Epinova AS og
AB, Novanet AS, Northern Beat AS, PointTaken AS, Novacare AS og NovaView AS som sammen tilbyr
et komplett digitalt tjenestespekter. I tillegg utvikles inkubatorselskapet Novalab AS.
https://www.novaconsultinggroup.no/

Om Explore Equity:

Explore er et partnerskapsfokusert investeringsselskap som investerer i Nordiske selskaper med
solide og unike vekstmuligheter. Vår partnerskapsbaserte tilnærming sikrer verdiskaping sammen
med eksisterende eiere og ledelse, støttet av mer enn 80 års akkumulert erfaring fra tjeneste-,
finans-, industri- og konsumentsektorene i Norden. Explore har gjennomført to investeringer til nå, i
Face2face International og View Ledger.
http://exploreequity.com/

