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PRESS RELEASE

SkySparc fördjupar strategisk finanskompetens
genom förvärv av Mindbanque

Stockholm, 16 Augusti 2022 – SkySparc, en oberoende leverantör av tekniska
lösningar inom bank och finans, förvärvar Mindbanque, en strategi- och
förändringskonsult inriktad på den nordiska finanssektorn.

Mindbanque bildades 2010 och består av konsulter med lång erfarenhet och djup kompetens inom 
finansbranschen. Mindbanque erbjuder affärsstrategisk rådgivning och leder förändringsprojekt med hjälp 
av kompetens inom verksamhet, regelverk, integration och projektledning.

Genom förvärvet av Mindbanque breddar SkySparc sitt erbjudande av verksamhetsnära tjänster till 
kunder inom bank, finans och försäkring. Företagen kompletterar varandra kompetensmässigt och 
förvärvet ger SkySparc ökade möjligheter att erbjuda helhetslösningar som ger kunderna långsiktigt 
affärsvärde.

De båda företagen har redan ett antal gemensamma kunder och kommer att dra nytta av SkySparcs 
väletablerade globala nätverk för att föra ut Mindbanques expertis till en bredare kundbas.

"Kunder inom finanssektorn har alltid uppskattat SkySparcs unika mix av finansiell och teknisk expertis, 
med förvärvet av Mindbanque lyfter vi detta till en ny nivå” säger Joakim Wiener, VD, SkySparc. ”Med 
kunder som står inför ständiga utmaningar, där lösningen ofta innebär förändring, kan SkySparc vara en 
strategisk partner med kraftfull genomförandekapacitet. Vi ser fram emot att välkomna Mindbanque-
teamet och arbeta tillsammans för att leverera ett ännu starkare erbjudande till våra kunder."

"Vi är mycket glada och ser med tillförsikt fram emot att bli en del av SkySparc, som har lång erfarenhet 
av att leverera kvalitet till kunder globalt” säger Andreas Serrander, VD, Mindbanque. ”Jag ser fram emot 
att tillsammans med SkySparc kunna leverera ännu större värde till våra kunder. Tillsammans kan vi 
hjälpa våra kunder inom bank-, finans- och försäkring att lyckas hela vägen från behovs- och förstudier 
till implementering och förvaltning.”

De ekonomiska villkoren för förvärvet har inte offentliggjorts. SkySparc är majoritetsägt av Bragnum 
Invest, en svensk investerare i snabbväxande företag, med ledning och personal som äger 
minoritetsandelar.
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ABOUT SKYSPARC
SkySparc, an independent solutions provider trusted by banks, central banks, corporate treasuries and 
asset managers, offers complementary software, outsourced support and a wide range of strategic, 
financial and technical consulting services, recently strengthened and extended through the acquisition of 
Mindbanque.

Outsourced support enables our customers to focus on their core business and benefit from attentive 
service from our financial and technical experts.

SkySparc OmniFi delivers sustainable business value to customer through advanced management 
reporting, process automation, system integration and fully automated testing.

SkySparc was named Technology Consultant of the Year in Central Banking’s FinTech & RegTech Global 
Awards 2021 and 2019, has previously won Treasury Today’s Adam Smith Award for Best Risk 
Management Solution and Central Banking’s Consultancy and Advisory Award, and is a four-time winner 
of Dagens Industri’s Gazelle award.

For more information please visit www.skysparc.com.

Third Party Trademark Notices – Disclaimer

All third party trademarks (including logos and icons) referenced by SkySparc remain the property of their respective
owners. Unless specifically identified as such, SkySparc’s use of third party trademarks does not indicate any
relationship, sponsorship, or endorsement between SkySparc and the owners of these trademarks. All references by
SkySparc to third party trademarks are to identify the corresponding third party goods and/or services and intended to
constitute nominative fair use under applicable trademark laws.

Please visit: https://skysparc.com/trademark-disclaimer for more details.
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