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Ropo Capital siktar på att bli den ledande 
leverantören inom tjänster för fakturans livscykel i 
Norden – Adelis ny huvudägare 
Ropo Capital har under senare tid vuxit till att bli den ledande leverantören av tjänster inom 
fakturans livscykel i Finland. Ropo täcker hela faktureringsprocessen för sina kunder, från 
utskick av fakturor och administration av reskontra till hantering och finansiering av 
kundfordringar. Ropo avser nu att erbjuda sina unika tjänster även i de övriga nordiska 
länderna. Genom den nu annonserade transaktionen blir Adelis Equity Partners ny 
huvudägare medan Ropo Capitals ledning fortsätter som betydande ägare. 
 
Ropo Capital har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag den ledande leverantören av tjänster 
inom fakturans livscykel i Finland. Idag skickas var sjätte faktura i Finland genom Ropos system. 
Ropo Capitals framgång bygger på bolagets proprietära mjukvaruplattform, Ropo24, som 
automatiserar och standardiserar faktureringsprocessen, eliminerar manuella arbetsmoment 
och förbättrar faktureringsrapporteringen.  
 
Ropo Capital vill vara det självklara förstahandsvalet när finska bolag söker en partner för 
hanteringen av hela sin faktureringsprocess. Bolaget ämnar även expandera sin verksamhet till 
de övriga nordiska länderna. Adelis Equity Partners går in som ny ägare för att stödja bolagets 
ledning i implementeringen av tillväxtstrategin. 
 
”Under de senaste två åren har vi slutfört sammanslagningen med Enfo Zender och vuxit till den 
ledande leverantören av tjänster inom fakturans livscykel. Vår centrala innovation är vår 
automatiserade och integrerade IT plattform, som täcker hela processen från fakturautskick till 
inkasso.  Detta ger våra kunder full visibilitet och kontroll över deras fakturor och 
kundfordringar. Nu vill vi växa från att vara ett finskt bolag till en nordisk leverantör. Vi är 
övertygade om att Adelis har den erfarenhet och kompetens som krävs för att stödja oss i vår 
nästa tillväxtfas. Vi är mycket glada att ha Adelis som ny partner”, säger Artti Aurasmaa, VD för 
Ropo Capital. 
 
”Adelis har följt Ropo Capitals framgångar under flera år och vi är mycket imponerade över 
bolagets resa så här långt. Ropo har en genuint unik affärsmodell som integrerar fakturans hela 
livscykel. Vi ser möjligheter att ytterligare förstärka bolagets position genom att till exempel 
bredda erbjudandet inom business intelligence och genom utökad finansiering av 
kundfordringar. Vi ser även stor potential i geografisk expansion till Sverige och Norge och vi vill 
stödja bolaget samt dess ledning i att expandera till dessa marknader. Vi på Adelis är stolta över 
att ha fått möjligheten att stödja Ropo Capital i dess nästa tillväxtfas”, säger Rasmus Molander på 
Adelis. 

Slutförandet av förvärvet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheten i Finland. 

För ytterligare information, kontakta:  

Ropo Capital: Artti Aurasmaa, VD, artti.aurasmaa@ropocapital.fi 

Adelis Equity Partners: Rasmus Molander, Partner, +46 70 823 74 33 
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Om Ropo Capital 

Ropo Capital är en ledande finsk leverantör av tjänster inom fakturans livscykel och en teknologisk 

föregångare i branschen. Ropo Capitals affärsmodell bygger på digitalisering och omfattande automation. 

Den proprietära Ropo24 mjukvaruplattformen har utvecklats för att kunna automatisera och standardisera 

faktureringsprocesser, minimera manuella arbetsmoment, förbättra faktureringsrapporteringen och 

kundupplevelsen. Ropo Capital omsatte ca EUR 43 miljoner år 2018 och dess tjänster används av omkring 

8000 företag i Finland. Bolaget har 180 anställda i Kuopio, Borgå och huvudstadsregionen. För mer 

information se www.ropocapital.fi.  

Om Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med 

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i 

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen 

i sitt segment med 20 investeringar och mer än 50 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

 


