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EKONOMI

NYTT AVTAL

En fin affär  
för Hypergene
MALMÖ
■ Hypergene ska leve-
rera en beslutsstöds-
plattform till rederikon-
cernen Viking Line. Det 
är en av flera nya kun-
der som Malmöföreta-
get fått under vintern.

Hypergene levererar be-
slutsstöd inom ekonomi- 
och verksamhetsstyrning 
och har sedan tidigare kun-
der som TV4, Lunds univer-
sitet och Stockholms läns 
landsting.

Under 2015 har Hyper-
gene haft en tillväxt på om-
kring 24 procent jämfört 
med året innan och har 
under hösten landat flera 
stora kunder. Bland andra 
restauranggrossisten Mar-
tin &amp; Servera, bygg- 
och projektledningsföreta-
get Forsen, Göteborg Ener-
gi och Svenska Spel.

– Just nu tar vi många af-
färer där vi kan leverera ett 

stöd på hur man går från 
strategi och affärsplan till 
nyckeltal, mål och aktivi-
teter. Men också inom bud-
get, prognos och uppfölj-
ning. Företag behöver sys-
temstöd som är flexibla för 
att kunna växa och där har 
vi en fördel, säger Robin 
Askelöf, marknadschef på 
Hypergene.

Nu har ett nytt avtal teck-
nats med Viking Line som 
innebär att Hypergene 
kommer att leverera en 
plattform som ger stöd för 
uppföljning och analys och 
som ska underlätta rederi-
ets arbete med prognoser.

– Viking Line är ett fö-
retag med höga ambitio-
ner där vi känner att vi kan 
göra skillnad för sättet de 
vill jobba på, säger Robin 
Askelöf.

Rederikoncernen Viking 
Line arbetar med passa-
gerartrafik och frakttran-

sporter på norra Öster-
sjön. Rederiet har omkring  
2 800 anställda och omsat-
te drygt 500 miljoner euro 
2014. Varken Viking Line 
eller Hypergene vill kom-
mentera värdet på avtalet.

– Men det är en jättefin 
affär för oss, säger Robin 
Askelöf.

2015 utsågs Hypergene 
till gasellföretag av Dagens 
Industri för åttonde gången 
på nio år.

Hypergene grundades 
2000 och har i dag omkring 
110 anställda i Malmö, 
Stockholm, Göteborg, Kal-
mar och Skövde. 2015 om-
satte Hypergene 120 mil-
joner kronor jämfört med 
96 miljoner kronor året in-
nan. Rörelseresultatet för 
2015 blev omkring tolv mil-
joner kronor, jämfört med 
sex miljoner kronor 2014.

EMMA HEDLIN
emma.hedlin@sydsvenskan.se
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REAL ESTATE
ØRESUND

TEMA
Keynote speaker – smart cities: Siemens direktør Jukka Pertola
Konjunktur och framtid
Fastighetsmarknaden i Öresundsregionen
Regionen ur ett internationellt perspektiv
Nya idéer för ökat bostadsbyggande
Regional tillväxt i en global ekonomi

REAL ESTATE ÖRESUND 
– FASTIGHETSBRANSCHENS 
MÖTESPLATS I ÖRESUNDSREGIONEN

3 FEBRUARI I MALMÖ 

Frank Jensen 
Köpenhamns överborgmästare

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Malmö kommunstyrelses ordförande 

Peter Danielsson 
Helsingborgs kommunstyrelses 
ordförande

Jukka Pertola 
adm. direktør Siemens A/S

Olof Manner
chef Swedbank Research 
Niels Lynggård Hansen
underdirektør og chef Økonomisk Afdeling 
Nationalbanken 
Lene Espersen
direktør Danske Ark 
Christer Larsson 
Stads byggnadsdirektör Malmö

Per Wieslander 
regionansvarig syd NAI SVEFA

Morten Jensen 
direktør, DTZ Egeskov & Lindquist, MRICS, 
E-MBA Köpenhamn

Stine Bosse 
styrelseproffs

Anders Jarl 
vd Wihlborgs Fastigheter

Camilla Wieslander
vd Skanska Öresund

Søren Øllgaard 
design director Henning Larsen Architects

Jens Nyhus  
adm. dir. Carlsberg Byen

Terje Johansson 
vd MKB Fastighets AB

Sara MacDonald 
nyproduktionschef MKB Fastighets AB

Michael Fransson 
näringslivsdirektör Helsingborgs stad

Lotta Strömgren Jönsson 
ordförande Centrum för Fastighets-
företagande

Pernilla Johansson 
senior ekonom Handelskammaren och 
sekreterare Produktivitetskommissionen 
i Skåne

Britt Andresen 
chefanalytiker Øresundsinstituttet och 
ledamot av Produktivitetskommissionen 
i Skåne

TALARE

Vi är specialister på att 
hjälpa företag i nöd.

Ackordscentralen startade redan 1857 och 
är landets mest erfarna konsultbyrå inom 
obeståndsrätt. 
!Nu har vi slagit ihop våra enheter i södra 
Sverige och skapat ett starkt, sammanhållet 
team med bredare kompetens och större 
kapacitet för att snabbt och effektivt ta oss 
an företag i kris. Kontakta oss gärna. Vår 
initiala rådgivning kostar inget. 

Faktum är att vi inte gjort 
något annat i 158 år.

ackordscentralen.se

Ackordscentralen Syd AB
Malmö 040-741 85  Lund 046-33 34 80

Kristianstad 044-10 25 00
 


