
 

 

Pressmeddelande, 11 april, 2019 

Nordic Capital förvärvar digitala ID-pionjären Signicat 

- Signicat är en ledande aktör på den snabbt växande globala digitala ID-
marknaden  

- Nordic Capital vill accelerera Signicats internationella expansion och stärka 
företagets position som den ledande digitala ID-plattformen 

- Förvärvet stärker Nordic Capitals ledande ställning inom den Nordeuropeiska 
teknologi- och betalningssektorn  
 

Nordic Capital Fond IX (“Nordic Capital”) offentliggör idag förvärvet av Signicat, en snabbväxande 
leverantör av digitala identitets- och signaturlösningar med marknadens ledande plattform för digitala 
identitetslösningar. Nordic Capital kommer i nära samarbete med företagets ledning och nuvarande 
ägare Viking Venture att accelerera Signicats internationella expansionsplaner och stärka bolagets 
marknadsledande position och unika produktutbud.   
 
Signicat grundades i Trondheim, Norge 2007 och leder utvecklingen inom säkra digitala 
identitetslösningar som minskar risk och som samtidigt erbjuder en smart och intuitiv 
användarupplevelse. Signicats lösningar gör det möjligt för företag och institutioner, både i reglerade 
och icke reglerade branscher, att erbjuda effektiv, användarvänlig och avancerad online autentisering, 
identitetsverifiering samt elektroniska signaturer.  
 
Signicat har mer än 500 kunder främst inom finanssektorn där företaget samarbetar med leverantörer 
som DNB, Klarna, Rabobank, Santander, Société Générale och Western Union. Företagets lösningar 
används också i allt större utsträckning över nya vertikaler, till exempel av blue chip företag som 
BMW, Konica Minolta och Schibsted Media Group. Bland Signicats största kunder finns även flera av 
Nordic Capitals nuvarande och tidigare portföljbolag inklusive Nordax, Nordnet, Intrum och Resurs 
Bank. Under 2018 rapporterade Signicat intäkter på cirka NOK 180 miljoner (EUR 19 miljoner) 
huvudsakligen bestående av återkommande abonnemangs- eller transaktionsbaserade intäkter. 
Företaget har cirka 115 anställda med kontor i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, 
Tyskland, Nederländerna och Portugal.  
 
Signicat förvärvades från Secure Identity Holding AS och andra mindreaktieägare. Viking Venture III 
AS, Signicats andra större aktieägare, kommer att fortsätta som minoritetsägare tillsammans med 
anställda aktieägare i Signicat och med Nordic Capital som majoritetsägare.  
 
“Som en av de mest inflytelserika och erfarna investerarna i FinTech-sektorn med en lång och 
dokumenterad erfarenhet av att utveckla verksamheter och att skapa tillväxt, är Nordic Capital den 
perfekta partnern att stötta Signicats internationella expansionsstrategi”, säger Gunnar Nordseth, VD 
och medgrundare av Signicat. “Vi lever i ett digitalt samhälle där samspelet mellan konsumenter och 
institutioner främst sker online och via mobil. Förtroende mellan aktörerna är en förutsättning för att 
lyckas och digitala identitetslösningar säkerställer detta. Under de senaste 12 åren har Signicat byggt 
upp en digital identitetsplattform med alla de verktyg som en institution behöver för att skapa 



ömsesidigt förtroende med sina kunder. Den pågående globala digitala transformationen driver 
behovet för våra lösningar och vi är perfekt placerade för att ta dra nytta av denna stadigt växande 
marknadsmöjlighet.” 
 
“Med ursprung i den mest avancerade digitala identitetsmarknaden i världen är Signicat idag en 
erkänd ledare inom ett av de mest spännande och snabbväxande teknologiområdena globalt, en 
bransch som utgör en viktig del av den digitala ekonomin”, säger Fredrik Näslund, Partner hos 
rådgivaren till Nordic Capitals fonder. “Företaget har visat konsekvent hög tillväxt sedan starten, drivet 
av både snabbt ökande antal kunder och stark volymtillväxt bland befintliga kunder. Signicats mycket 
erfarna företagsledning är väl positionerad att ta tillvara på de enorma tillväxtmöjligheter som finns 
inom olika geografiska områden, kundvertikaler och produkter, i takt med att den digitala 
transformationen av ekonomin fortsätter. Genom Nordic Capitals betydande erfarenhet från 
investeringar inom områden som mjukvara för företag, betalningslösningar, finansiella tjänster och 
från att skala upp verksamheter globalt, är vi entusiastiska över möjligheten att kunna hjälpa Signicat 
att ytterligare stärka sin marknadsposition och sitt kunderbjudande”.  
 
“Som en ledande nordisk mjukvaruinvesterare i tillväxtföretag har vi på Viking Venture backat upp 
Signicat i att bli marknadsledande inom digital identitet i Norden. Tillsammans med Nordic Capital vill 
vi stötta företaget till att bli en global ledare”, säger Jostein Vik, Partner, Viking Venture. 
 
Förvärvet av Signicat är den nionde investeringen i Nordic Capitals senaste fond, Nordic Capital Fond 
IX med EUR 4,3 miljarder i tillgängligt kapital och som stängdes i maj 2018. Förvärvet bygger vidare 
på Nordic Capitals erkända expertis och framstående investeringar i teknologisektorn. Sedan 2001 
har Nordic Capital gjort 14 investeringar inom teknologi- och betalningssektorn, inklusive Bambora, 
Point och Trustly, och mer än 40 tilläggsförvärv sedan 2001. 
 
Parterna har enats om att inte offentliggöra några finansiella detaljer. 
 

-SLUT- 
 
 
Om Signicat 

Med säte  i Trondheim, Norge, och grundat 2007, driver Signicat världens största digitala 
identitetsnav och erbjuder den enda fullständiga identitetsplattformen på marknaden. Företagets 
lösningar möter alla krav i starkt reglerade branscher och marknader. Med Signicat kan företag och 
institutioner bygga och utnyttja befintliga kunduppgifter för att ansluta användare, enheter och till och 
med ’saker’ över kanaler, tjänster och marknader och på så sätt omvandla identitet till en tillgång 
snarare än en börda. Genom att byta ut manuella processer och ersätta dem med digital 
identitetssäkring kan kundernas onboarding göras snabbt och tillgången till tjänster göras enkelt och 
säkert. Signicat har över 500 kunder inom finansiella tjänster och andra sektorer, är kopplade till mer 
än 20 betalningsnätverk globalt och verifierar mer än 20 miljoner transaktioner per månad. För mer 
information om Signicat, besök www.signicat.com       
 

Om Nordic Capital 
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa 
starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic 
Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade 
framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknologi- och betalningslösningar, finansiella 
tjänster samt även industrivaror och -tjänster och konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga 
regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har 
Nordic Capital investerat 14 miljarder euro i över 100 investeringar. Den senaste fonden är Nordic 

http://www.signicat.com/


Capital Fond IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella 
investerare som t ex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning 
från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer 
information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 
 

Om Viking Venture 
Viking Venture är en ledande nordisk mjukvaruinvesterare i tillväxtföretag med NOK 2 miljarder  i 
investerat kapital. Fondens huvudkontor ligger i Trondheim, Norge och är en aktiv 
minoritetsinvesterare i snabbväxande mjukvaruföretag med internationell potential. För mer 
information om Viking Venture, besök www.vikingventure.com     

 
Mediekontakter: 
 
Nordic Capital 
Katarina Janerud, Communications Manager 

Rådgivare till Nordic Capitals Fonder 

Tel: +46 8 440 50 50 

e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com  

 
Signicat 
Nordisk presskontakt  

Johanna Puustinen 

Tel +47 918 78 673 

e-mail: johanna.puustinen@signicat.com 
 

CCgroup för Signicat 

Daniel Lowther och Elvina Soogun 

Tel: +44 20 3824 9200  

e-mail: signicat@ccgrouppr.com  
 

 
Viking Venture 
Jostein Vik, Partner 

Viking Venture 

Tel: +47 922 22 392      

e-mail: jostein.vik@vikingventure.com     
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