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Visma kjøper Priorite og tar markedsandeler innenfor software 
consulting i Finland 
 
Visma kjøper Priorite Group, et finsk software- og konsulentselskap, og tar markedsandeler innenfor 
software consulting i Finland.  
 
Priorite Ltd. og datterselskapet Proactum Ltd. er nå en del av Visma. Visma har en tydelig posisjon innenfor 
software consulting i Norge, Sverige og Danmark, og gjennom denne avtalen styrker Visma ytterligere sin 
posisjon innenfor software consulting i Norden. 
 
Priorite og Proactum har hatt en solid vekst og økt sine markedsandeler i det finske software consulting 
markedet. I 2013 hadde selskapet en omsetning på € 7,8 millioner. Priorite Group har en sterk posisjon 
innenfor offentlig sektor i Finland, med flere betydningsfulle rammeavtaler. 
 
– Dette oppkjøpet styrker Vismas posisjon i det finske markedet samt øker konkurransekraften og muligheten 
til å levere enda flere tjenester til eksisterende og nye kunder. Finland er et satsingsområde for Visma og vi 
har sterke vekstambisjoner her, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan. 
 
Visma har mer enn 900 ansatte i Finland og antallet er økende. 
– Priorite er et godt tilskudd for Visma, og oppkjøpet gjør det mulig for oss å ta markedsandeler innenfor 
software consulting i Finland. Dette vil skape gode synergieffekter for oss, sier Moan. 
 
Petri Lillberg som tidligere var konsernsjef i Proactum Lts. leder det finske selskapet. Ifølge Lillberg vil det nye 
eierskapet gi selskapet økt troverdighet nå som selskapet er en del av et internasjonalt selskap med 5600 
ansatte i Nord-Europa. 
 
– Priorite har hatt en sterk vekst siden oppstarten i 2006, og de nye strukturelle endringene vil bidra til økt 
vekst, sier Lillberg. Visma har mer enn 500 software-konsulenter i Norden og sammen med dem kan vi tilby 
flere tjenester og styrket kompetanse, avslutter han. 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Carsten Boje Møller, Division Director Visma Consulting, +45 21 48 48 31 
Petri Lillberg, CEO, Priorite Oy, Proactum Oy, +358 40 577 7014 
 
Om Priorite: 
Priorite Group er et finsk konsulent- og programvareselskap som ble etablert i 2006. Priorite Ltd. leverer 
konsulenttjenester innenfor rådgivning og software. Priorites datterselskap, Proactum er et ledende 
softwareselskap innenfor open source markedet for krevende virksomhetsløsninger, og fokuserer på portaler, 
saksbehandlingssystemer, dokumenthåndteringsløsninger og integrasjon. Gruppen hadde en samlet 
omsetning på € 7,8 millioner i 2013. Les mer på www.priorite.fi og www.proactum.fi.  
 
 
 

 
Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, 
butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat 
og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. 
Konsernet har 5 600 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på NOK  6 500  mill. Se visma.no og visma.com. 

http://www.priorite.fi/
http://www.proactum.fi/

