
 

 

 

Pressemelding, 11. april 2019 

Nordic Capital kjøper digital ID-pionéren Signicat 
 

• Signicat er en ledende aktør innen det raskt voksende globale markedet for 
digital identitet 

 
• Nordic Capital vil bidra til å akselerere Signicats internasjonale ekspansjon, 

og til å styrke selskapets posisjon som den ledende digitale ID-plattformen 
 

• Oppkjøpet befester Nordic Capitals ledende posisjon i den nordeuropeiske 
teknologi- og betalingssektoren  

 
Nordic Capital Fund IX ("Nordic Capital") kunngjorde i dag oppkjøpet av Signicat, en norsk raskt 
voksende leverandør av digitale ID- og signaturløsninger støttet av markedets ledende digitale 
ID-plattform. Nordic Capital vil i nært samarbeid med selskapets ledelse og 
minoritetsaksjonæren Viking Venture, akselerere Signicats internasjonale ambisjoner og 
ekspansjonsplaner og styrke selskapets markedsledende posisjon og unike produkttilbud. 
 
Signicat ble etablert i Trondheim i 2007 og leder an i utviklingen av sikre digitale ID-løsninger 
som reduserer risiko og som samtidig tilbyr en smart og intuitiv brukeropplevelse. Selskapets 
løsninger gjør det mulig for bedrifter og institusjoner både i regulerte og ikke-regulerte bransjer, 
å tilby effektiv, brukervennlig og avansert online autentisering, ID-verifisering og elektronisk 
signering. 
 
Signicat har mer enn 500 kunder med et særlig tyngdepunkt i finanssektoren, der selskapet 
samarbeider med leverandører som DNB, Klarna, Rabobank, Santander, Société Générale og 
Western Union. Selskapets løsninger tas også i stadig større grad i bruk i nye vertikaler, 
eksempelvis brukes løsningene av selskaper som BMW, Konica Minolta og Schibsted Media 
Group. Blant Signicats største kunder finnes også flere av Nordic Capitals nåværende og 
tidligere porteføljeselskaper, inkludert Nordax, Nordnet, Intrum og Resurs Bank. I 2018 
rapporterte Signicat inntekter på omlag 180 millioner kroner, hovedsakelig bestående av 
gjentakende abonnements- eller transaksjonsbaserte inntekter. Selskapet har ca. 115 ansatte 
på kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Portugal. 
 
Signicat ble ervervet fra Secure Identity Holding AS og andre mindre eksterne aksjonærer. 
Viking Venture III AS, Signicats øvrige store aksjonær, vil fortsette som minoritetseier sammen 
med selskapets ansatteaksjonærer, og med Nordic Capital som majoritetseier. 
 
"Som en av de mest innflytelsesrike og erfarne investorene i FinTech-sektoren med en lang og 
dokumentert track record fra utvikling av vekstselskaper, er Nordic Capital den perfekte 
samarbeidspartneren for å støtte Signicats internasjonale ekspansjonsstrategi", sier Gunnar 



Nordseth, administrerende direktør og en av gründerne av Signicat. "Vi lever i et digitalt samfunn 
der samspillet mellom forbrukere og institusjoner hovedsakelig foregår online og på mobil. Tillit 
mellom aktørene er en forutsetning for å lykkes, og digitale ID–løsninger sørger for dette. I løpet 
av de siste 12 årene har Signicat bygget en digital ID-plattform med alle verktøyene som en 
institusjon trenger for å etablere gjensidig tillit med sine kunder. Den pågående globale digitale 
transformasjonen driver behovet for våre løsninger og vi er svært godt posisjonert for å dra nytte 
av denne stadig voksende markedsmuligheten", sier Nordseth. 
 
"Med sitt utspring fra det mest avanserte digitale ID-markedet i verden, er Signicat i dag 
anerkjent som en ledende aktør i en av de mest spennende og raskest voksende 
teknologibransjene globalt, en bransje som utgjør en meget viktig brikke i den digitale 
økonomien", sier Fredrik Näslund, partner hos rådgiveren til Nordic Capital-fondene. "Selskapet 
har levert konsistent høy vekst siden starten, drevet både av et raskt økende antall kunder og 
sterk volumvekst blant eksisterende kunder. Signicats svært erfarne ledergruppe er godt 
posisjonert for å utnytte de enorme vekstmulighetene som vil oppstå på tvers av geografiske 
områder, kundevertikaler og produkter etter hvert som den digitale transformasjonen fortsetter. 
Ved å utnytte Nordic Capitals betydelige erfaring fra og kompetanse innen programvarebedrifter, 
betalingsteknologi, finansielle tjenester og fra skalering av bedrifter globalt, er vi entusiastiske 
over muligheten til å støtte Signicat med ytterligere å styrke sin markedsposisjon og sitt 
kundetilbud", sier Näslund. 
 
"Som en ledende nordisk programvareinvestor i vekstselskaper har vi i Viking Venture støttet 
Signicat til å bli markedsleder innen digital ID i Norden. Sammen med Nordic Capital vil vi støtte 
selskapet til å bli en global leder", sier Jostein Vik, Partner i Viking Venture. 
 
Oppkjøpet av Signicat er den niende investeringen foretatt av Nordic Capitals siste fond, Nordic 
Capital Fund IX med EUR 4,3 milliarder i kommittert kapital, som stengte i mai 2018. Oppkjøpet 
bygger på Nordic Capitals anerkjente kompetanse og enestående track record innen 
teknologisektoren. Siden 2001 har Nordic Capital gjort 14 plattforminvesteringer innen teknologi- 
og betalingssektoren, inkludert Bambora, Point og Trustly, og samtidig flere enn 40 
tilleggsinvesteringer. 
 
Partene har avtalt ikke å offentliggjøre noen ytterligere finansielle detaljer om transaksjonen. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Om Signicat 
Basert i Trondheim, Norge, og grunnlagt i 2007, driver Signicat verdens største digitale ID-nav, og tilbyr 
den eneste komplette ID-plattformen i markedet. Selskapets løsninger møter alle krav i høyt regulerte 
bransjer og markeder. Med Signicat kan selskaper og organisasjoner bygge og utnytte eksisterende 
kunders legitimasjon for å koble brukere, enheter og til og med "ting" sammen over kanaler, tjenester og 
markeder som forvandler ID til en ressurs i stedet for en byrde. Ved å legge ut manuelle, papirbaserte 
prosesser og erstatte dem med digital ID-sikring, blir kundens onboarding akselerert og tilgangen til 
tjenester blir enkel og sikker. Signicat har over 500 kunder innenfor finansielle tjenester og andre sektorer, 
kobler seg til mer enn 20 betalingsnettverk globalt og verifiserer mer enn 20 millioner transaksjoner per 
måned. For ytterligere informasjon om Signicat, vennligst besøk www.signicat.com 
 
 



Om Nordic Capital 
Nordic Capital er et ledende private equity investeringsselskap som har som formål  å skape sterkere, 
bærekraftige virksomheter gjennom operasjonell forbedring og transformativ vekst. Nordic Capital 
fokuserer på utvalgte regioner og sektorer hvor Nordic Capital har inngående erfaring og sterke caser. 
Kjernesektorer er helsetjeneste, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester og i tillegg 
industrivarer og -tjenester og forbrukersektoren. Nøkkelregioner er Norden for alle sektorer, Nord-Europa 
for teknologiinvesteringer og globalt for helsetjenester. Siden 1989 har Nordic Capital investert 14 
milliarder euro fordelt på over 100 investeringer. Det siste fondet er Nordic Capital Fund IX med 4,3 
milliarder euro i kommittert kapital hovedsakelig fra internasjonale institusjonelle investorer slik som 
pensjonskasser. Nordic Capital-fondene er lokalisert i Jersey og støttes av rådgivende selskaper i 
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland og Storbritannia. For ytterligere informasjon om Nordic 
Capital, vennligst besøk www.nordiccapital.com 
 
 
Om Viking Venture 
Viking Venture er en ledende nordisk programvareinvestor i vekstselskaper med over 2 milliarder kroner i 
investeringer. Fondet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er en aktiv minoritetsinvestor i raskt 
voksende programvareselskaper med internasjonalt potensial. For mer informasjon om Viking Venture, 
vennligst besøk www.vikingventure.com  
 
 
Mediekontakter: 
 
Nordic Capital 
Katarina Janerud, kommunikasjonsansvarlig 
Rådgiver for Nordic Capitals fond 
Tlf: +46 8 440 50 50 
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com 
 
Signicat 
Nordisk pressekontakt 
Johanna Puustinen 
Tlf: +47 918 78 673 
e-post: johanna.puustinen@signicat.com 
 
CCgroup for Signicat 
Daniel Lowther og Elvina Soogun 
Tlf: +44 20 3824 9200 
e-post: signicat@ccgrouppr.com 
 
Viking Venture 
Jostein Vik, Partner 
Viking Venture 
Tlf: +47 922 22 392 
e-post: jostein.vik@vikingventure.com 
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