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DataCenter Finland styrker sin eierbase – målet er å 
skape Finlands ledende IT-tjenesteselskap med fokus 
på mellomstore selskaper  
DataCenter Finland (DCF) har de seneste årene, gjennom organisk vekst og 
oppkjøp, vokst t i l  å bl i  F inlands ledende leverandør av skytjenester.  DCF har nå 
bestemt seg for å akselerere veksten, og gjennom partnerskap med Adelis Equity 
Partners er målet å bl i  det ledende f inske IT-serviceselskapet med fokus på 
mellomstore selskaper.   
 
DataCenter Finland har de seneste årene utviklet seg til å bli den ledende uavhengige 
leverandøren av skytjenester i Finland. Selskapet har bygd en sterk organisasjon fokusert på 
skytjenester og IT infrastruktur samt investert i to moderne datasenter. Selskapets vekst har 
akselerert gjennom oppkjøp, og i 2018 forventes en omsetning på over EUR 20 millioner.  
 
For å muliggjøre neste vekstfase, inkludert større oppkjøp, har DCF tatt inn Adelis som partner. 
DCFs målsetning er å skape det ledende IT-serviceselskapet med fokus på mellomstore 
selskaper i Finland gjennom å fortsette å utvikle sin egen organisasjon samt gjennom ytterligere 
oppkjøp.  
 
”Etter å ha bygd en sterk base innenfor IT-infrastruktur og skytjenseter vil vi nå utvikles videre til 
en holistisk leverandør av IT-tjenester. Vår plan er å øke vårt tjenestetilbud særlig innenfor IT-
sikkerhet, holistisk IT-arkitektur og moderne sluttbrukerløsninger, i kombinasjon med en 
høykvalitativ servicedisk og onsite support. Våre gode kunderelasjoner og vår dype tekniske 
kunnskap skaper en sterk base for å introdusere disse nye tjenestene. Adelis tidligere erfaring 
innenfor bransjen, særlig fra de danske og svenske IT-servicemarkedene, gjør de til en meget 
verdifull partner for oss», sier Atte Kekkonen, administrerende direktør på DataCenter Finland. 
 
”Det er veldig motiverende for oss på Adelis å få støtte DCF. Vi har tidligere vært aktivt involvert i 
å bygge opp IT Relation og Addpro til ledende IT-serviceleverandører fokuserte på mellomstore 
selskaper i Danmark og Sverige. Vi har nå funnet et selskap i Finland som vi kan støtte på en 
lignende reise. DCFs sterke kunnskap innenfor IT-infrastruktur skaper en god base for den 
planlagte utvidelsen av tjenestetilbudet. De største vinnerne på denne utviklingen kommer til å 
være finske mellomstore selskaper som nå får en holistisk IT partner som fokuserer på de», sier 
Rasmus Molander fra Adelis. 
 
Adelis blir majoritetseier i DCF gjennom transaksjonen. Selskapet nåværende eiere, inkludert 
ledelsen, fortsetter som store eiere. Også gründeren og adm. dir. i Addpro, Nicklas Persson, 
investerer i DCF og blir medlem av det nye styret. Transaksjonen er vilkåret av godkjennelse fra 
konkurransemyndighetene.  
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Om DataCenter Finland 

DataCenter Finland er en ledende leverandør av IT-infrastruktur og skytjenester rettet til mellomstore 

selskaper. Lokal kundeservice er basen for selskapets samtlige virksomheter. Selskapet omsetter cirka EUR 

21 millioner, driver to moderne datasenter i Helsinkiregionen, og har cirka 80 ansatte IT-eksperter. For mer 

informasjon se www.datacenter.fi. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 

med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte 

selskaper i Norden.  Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive 

eierfondene i sitt segment med 18 investeringer og mer enn 40 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag 

cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se www.adelisequity.com. 


