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TEMPO í formlegt söluferli 
 
REYKJAVÍK – 3 . október 2017  
 
Stjórn Nýherja hf. fól í gær AGC Partners, alþjóðlegum fjárfestingabanka með höfuðstöðvar í Boston, að hefja 
formlegt söluferli á verulegum eignarhlut í TEMPO ehf. 
 
Finnur Oddsson, forstjóri Nýherja: “Þróun og rekstur Tempo hefur gengið vel undanfarin misseri og hefur meðal 
annars falið í sér  að undirbúa félagið undir söluferli til alþjóðlegra fjárfesta.  Með þróun Tempo Cloud for JIRA og 
yfirfærslu yfir 7.000 viðskiptavina á nýtt skýjaumhverfi Tempo hjá AWS (Amazon Web Services), hafa opnast fjölmörg 
og spennandi tækifæri til frekari vaxtar, m.a með samþættingu við aðrar skýjaþjónustur en eingöngu JIRA frá 
Atlassian. Tempo er í dag mjög öflugt fyrirtæki. Þar starfa nú um 100 sérfræðingar og gert er ráð fyrir að tekjur verði 
yfir 17 milljónum dollara í ár.  
 
Þetta eru meðal þeirra áfanga sem við vildum ná áður en formlegt söluferli hæfist. Síðastliðið ár hefur 
fjárfestingarbankinn AGC Partners verið okkur til ráðgjafar varðandi stefnumarkandi þætti í rekstri Tempo og 
aðstoðað okkur við almenna kynningu á félaginu til tæknifjárfesta.  AGC Partners mun nú fylgja eftir þessum 
undirbúningi með formlegu söluferli á Tempo sem miðar að því að við fáum til liðs við okkur samstarfsaðila með 
mikla reynslu af alþjóðlegri uppbyggingu hugbúnaðarfyrirtækja. Þannig getum við best stuðlað að áframhaldandi 
vöruþróun hjá Tempo, tekjuvexti og virðisaukningu fyrir eigendur, starfsmenn og viðskiptavini. “ 
 
Nýherji hf. 
Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Nýherji er þjónustufyrirtæki og hlutverk fyrirtækisins felst í að 
aðstoða viðskiptavini að ná enn betri árangri í sínum rekstri með aðstoð upplýsingatækni,  
sérfræðiþekkingu starfsfólks og lipurri þjónustu. Hlutabréf Nýherja hf. eru skráð í NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöll 
Íslands) undir auðkenninu NYHR.  
 
TEMPO 
Tempo þróar hugbúnaðarlausnir sem er ætlað að hjálpa fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum að vinna á 
auðveldari og skilvirkari hátt. Viðskiptavinir Tempo eru fyrirtæki um allan heim, allt frá sprotafyrirtækjum í Fortune 
500 fyrirtæki, eins og Amazon, BMW, Pfizer, HomeAway, PayPal, Hulu, Dell, Mercedes Benz, Starbucks, Porsche og 
Disney. Tempo er dótturfélag Nýherja og var formlega stofnað 1. febrúar 2015. Hjá Tempo vinna um 100 starfsmenn, 
bæði á Íslandi og í Norður Ameríku. Frekari upplýsingar má finna á www.tempo.io 
 
Nánari upplýsingar 

Finnur Oddsson forstjóri í síma 862-0310 eða fo@nyherji.is, Gunnar Petersen framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 

825-9001 eða gp@nyherji.is og Frederick M Joseph hjá AGC Partners í síma +001 -917-689-4006 eða 

fjoseph@agcpartners.com 

 
 

Til athugunar fyrir fjárfesta  

Nýherji vekur athygli á því að staðhæfingar sem finna má í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda 

félagsins, en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna af birtingu tilkynningarinnar. Eðli málsins samkvæmt fela slíkar staðhæfingar í sér 

óvissu. Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en 

forsendur gera ráð fyrir í tilkynningunni. Þessi tilkynning verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Staðhæfingar sem finna má í 

þessari fréttatilkynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar fréttatilkynningin er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara 

þessum. 
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