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Vækst-Invest Nordjylland investerer i OnlinePOS, en førende softwarevirksomhed in-
den for point of sales software.  

OnlinePOS har siden stiftelsen i 2008 udviklet sig til at være blandt de førende point of sales soft-

ware virksomheder i Danmark. Virksomheden leverer et brugervenligt kassesystem, som bl.a. ef-

fektiviserer arbejdsgange og procedurer til restauranter, barer og diskoteker. OnlinePOS har siden 

2010 haft en flot udvikling med tocifrede vækstrater alle år, og er i dag markedsleder i Danmark 

inden for nichen. OnlinePOS har gennem årene opbygget et stærkt brand, hvilket virksomhedens 

unikke kundeservice har været en væsentlig årsag til.  

”Vi er utrolig stolte af, at OnlinePOS siden stiftelsen har formået at levere høje vækstrater som 

følge af fokus på innovation, kundernes behov og et fantastisk team af medarbejdere. Vores dy-

namiske tilgang til at imødekomme kundernes behov, og vores fokus på at levere et værdiskaben-

de produkt, er to helt afgørende byggesten, som også fremadrettet skal karakterisere virksomhe-

den. Vi ser frem til at videreudvikle virksomheden sammen med Vækst-Invest, ” siger Lasse Pe-

ters, CEO i OnlinePOS.  

OnlinePOS er et cloud-baseret kassesystem med et tilknyttet BackOffice system. Systemet er utro-

lig fleksibelt, både hvad angår den daglige brug af kasseapparatet, såvel som tilretning af bl.a. 

varer og priser, rabatkort, administration, udtræk af rapporter, statistikker, lagerstyring mv. Har 

man flere forretninger, kan alle forretningerne samles i et overordnet BackOffice. Fra BackOffice er 

der ligeledes mulighed for integration til økonomisystem, vagtplan og meget mere.  

OnlinePOS har de seneste år oplevet en øget forespørgsel fra udlandet, hvorfor virksomheden i 

dag også har kunder i Norge, Sverige og Finland.  

”Eksportmarkedet i Skandinavien er interessant. Vi har i løbet af det seneste års tid haft fokus på, 

at klargøre produktet til det svenske marked. Omsætningen i Norge har udviklet sig rigtig flot, og 

vi forventer at kunne øge aktiviteten betragteligt her. Der er ingen tvivl om, at en del af vores stra-

tegi på den korte bane er, at vi vil forsøge at etablere samme markedsposition i Norge og Sverige, 

som den vi har i Danmark, ” siger Karsten Knudsen, salgschef i OnlinePos. ”Derudover vil vi fortsat 

have et stort fokus på vores hjemmemarked, hvor vi stadig har et rigtig stort vækstpotentiale”  

Jeppe Nyby, investeringsansvarlig hos Vækst-Invest, tilføjer:  

”OnlinePOS er en spændende investering for Vækst-Invest, hvor vi får mulighed for at trække på 

vores erfaringer inden for internationalisering og skalering af en softwarevirksomhed, og vi glæder 

os meget til at videreudvikle virksomheden sammen med ledelsen.”    

 



 

    

Stifterne Karsten Knudsen og Lasse Peters har store forventninger til det kommende samarbejde 
med Vækst-Invest: 

”Vi ser frem til at skulle arbejde sammen med Vækst-Invest i de kommende år. OnlinePos har væ-

ret inde i en fantastik udvikling siden stiftelsen, og vi har i Vækst-Invest fundet en partner, som 

kan være med til at udvikle OnlinePOS yderligere.”    

Om OnlinePOS A/S 

OnlinePOS er stiftet i 2008 af Karsten Knudsen og Lasse Peters. Virksomheden udvikler og sælger 
et brugervenligt kassesystem (point of sales software) til bl.a. restaurationsbranchen og nattelivs-
branchen. Virksomheden har hovedkontor i Randers og afdelinger i København og Oslo. Virksom-
heden har siden starten vokset betydeligt alle år og beskæftiger i dag ca. 35 ansatte.  
 
Læs mere på www.onlinepos.dk    
 
 
Om Vækst-Invest Nordjylland A/S 

Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond med fokus på små og mellemstore virksomheder i 
Jylland. Fondens investeringsfokus er virksomheder med en omsætning på op til 150 millioner kro-
ner – dog med en forventning om, at de fleste investeringer vil blive foretaget i virksomheder med 
en omsætning på op til 25-100 millioner kroner. Vækst-Invest Nordjylland har med denne investe-
ring nu foretaget 20 investeringer, hvoraf de 12 fortsat er i porteføljen.  

Læs mere på  www.vaekstinvest.dk 

 

For yderligere information: 

Lasse Møller-Kragh Peters, CEO i OnlinePOS, +45 27191919 

Jeppe Nyby, Vækst-Invest Nordjylland, +45 40246756 
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