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O companie cu un model agresiv de 

creștere, bine pus în practică 

Upland Software este un furnizor de software de gestionare de procese de lucru pentru 

companii, pe baza de cloud. Upland oferă șapte seturi de soluții pentru atragerea și 

implicarea clienților, automatizarea operațiunilor de afaceri, gestionarea proiectelor și a 

costurilor IT, și împărtășirea cunoștințelor în întreaga întreprindere.  

Soft-urile lor sunt folosite de peste 1 milion de utilizatori.  

O parte centrală a strategiei de crestere a Upland este sa-si dezvolte familia de aplicatii 

Enterprise Work Management pe baza de cloud, prin achiziții strategice. 

Upland e o companie cu sediul în Austin, Texas. 

Cele mai importante argumente pentru investitia in Upland 

• Model de afaceri cu creștere prin achiziție. 

• Condusă de un fondator / CEO care deține 8% din companie. 

• Oferă solutii bazate pe cloud pentru automatizarea si integrarea fluxului de lucru al 

întreprinderilor pentru a creste veniturile, a reduce costurile și a crește productivitatea. 

• Venituri recurente ridicate, model de afaceri cu marjă mare. 
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• Au depasit, sau au atins estimarile de venituri si profituri in fiecare trimestru începând 

cu IPO-ul din 2014. 

• Țintesc companii cu 

produse si piete validate, dar 

care au nevoie de o 

platformă. 

• Interval de creștere 

organică intre 6% - 10% în 

ultimele patru trimestre. 

• Veniturile totale (organice și 

de la achiziții) așteptate sa 

creasca in anul 2019 cu 

41%, până la $211 milioane 

• EPS estimat să crească cu 

24% în 2019. 

• Se tranzactionarea la 22x EPS-ul estimat pentru anul 2019 ($2,11) 

• AVERTISMENT: Actiunile sunt foarte volatile. Pot fluctua puternic fara sa apara vreo 

știre. 

O privire in detaliu la strategia impecabila de crestere a celor de 

la Upland 

Fondată în 2010, Upland a crescut considerabil în doar 9 ani, fiind o companie de tipul 

creștere-prin-achiziție. Pe langa faptul ca se afla intr-o industria cu creștere rapidă din 
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cadrul sectorului tehnologic, succesul companiei poate fi atribuit experienței și 

rezultatelor înregistrate de management.  

Fondatorul și CEO-ul, Jack McDonald, a construit inca 4 companii de tehnologie de 

succes, dintre care doua au fost listate la bursa Nasdaq. 

In ultimii 20 de ani, el a finalizat peste 40 de achiziții și e un fost câștigător al premiului 

Ernst & Young Antreprenorul Anului. 

Din perspectiva modelului de afaceri, strategia de achiziții a lui Upland a dat rezultate 

bune.  

Cateva dintre criteriile folosite pentru a selecta tintele de achizitii sunt:  

evaluare in intervalul 5 - 8x EBITDA, companii cu o bază de clienți solida și o capacitate 

demonstrată de a servi clienți mai mari.  
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Sa faci o achizitie nu e mare lucru. O gramada de companii fac asta si de multe ori se 

dovedesc esecuri devastatoare. 

Dar in cazul Upland… e jocul lor si-l joaca foarte bine.  

La fel de important ca respectarea criteriilor de selectie, e urmarea procesului de 

integrare. 

Dupa achiziție, Upland reduce agresiv costurile pentru a îmbunătăți EBITDA, de multe 

ori ducand acest indicator de la 0 până la 40% - 50%. 

De obicei, compania reduce investitiile in vânzări și marketing, bazandu-se mai mult pe 

crestere organica.

 

Ei se concentrează mai mult pe cercetare și dezvoltare și cresterea calitatii suportului 

oferit clienților.  

În multe situatii, clienții unor companii achiziționate sunt frustrati din cauza ca softurile 

pentru care ei platesc... sunt neactualizate de un an sau doi și se plang de lipsa 

suportului si a comunicarii. Intr-un cuvant, nu simt ca furnizorii le acorda atentie.  

Odată ce companiile sunt cumparate de Upland, povestea se schimba. 
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Ei implementeaza o strategie agresiva de imbunatatiri si actualizari ale produselor, in 

acelasi timp crescand calitatea comunicării cu clienții.  

Asemenea eforturi au sporit gradul de satisfacție a clienților și ratele de reînnoire a 

contractelor. De asemenea, clienții multumiti adesea cumpara si noi produse pe langa 

cele folosite deja.  

Managementul acordă in primul rând o mare prioritate servirii clienților săi existenți, iar 

rezultatul a fost cresterea vânzărilor per client, dar si a numarului de recomandări.  

În ceea ce privește conducta de achiziție, Upland continuă să fie optimista. Compania a 

finalizat mai multe achiziții în intervalul de $40 - $60 milioane în ultimul an și jumătate.  

Aceste achiziții mai mari au crescut reputația Upland si astfel le-au crescut sansele sa 

poata beneficia de potențiale oportunități suplimentare, care nu ar fi existat acum câțiva 

ani. 

CEO-ul companiei a declarat recent ca au in vedere mai multe companii ca posibile 

achizitii, valoarea totala a acestora fiind de peste $500 milioane și se așteaptă ca 

dimensiunea oportunitatilor sa fie mai mare in viitor pe masura ce finanțarea de capital 

continuă să crească în aceasta industrie. 

E acum un moment bun sa investim? 

Upland Software are un palmares solid, rate de crestere de doua cifre, o piață 

adresabilă excelenta și un management competent (principalul criteriu pentru Warren 

Buffett). 

Veniturile și EPS-ul sunt estimate sa creasca cu 41%, respectiv 24% in 2019. 
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Avand in vedere ca actiunile se tranzactionează cu 22 x EPS estimat pentru 2019 

($2.11), Upland Software pare subevaluat. 

 

ACTIUNE 

Cumpără actiuni Upland (NASDAQ: UPLD) la orice pret sub $50.  
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