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Adelis ny partner til Axentia  
I partnerskap med ledelsen investerer Adelis Equity Partners Fund II (“Adelis”) i Axentia 
Technologies (“Axentia”) med formål å ytterligere akselerere selskapets utvikling og 
internasjonelle vekst.  
 
Axentia er en ledende tilbyder av tilkoblede skjermer og relatert mykvare for det offentlige 
transportmarkedet. Selskapets produkter og mykvaretjenester har blit utviklet over fler tiår av 
Axentias eget R&D team, med dyp kompetanse som stammer fra utviklingen av militære 
kommunikassjonssystemer i Sverige. I dag har selskapet cirka 100 kunder og fokuserer stadig på 
å forbedre produktutvikling og på fortsatt internasjonell ekspansjon.  
 
«Axentia har utvklet et verdensledende produkt og tjeneste innenfor offentlig transport, og vi er 
veldig imponert over selskapets ledelse og deres fremtidsvisjon for selskapet. Vi ser frem til å 
støtte selskapet på deres fortsatte vekstreise», sier Joel Russ og Jacob Frandsen på Adelis.  
 
”Axentia har hatt en veldig fin utvikling over de seneste årene, og vi tror sterkt på fremtiden 
sammen med Adelis. Med Adelis som partnere tror vi at vi kan akselerere veksten. De har 
verdifulle innsikter og erfaring fra i å bygge ledende selskaper», sier Dick Ollas, adm. dir. i 
Axentia.  
 
Adelis kjøper straks over halvparten av aksjene I Axentia for å bli majoritetseier. Gründerne og 
ledelsen fortsetter å eie en stor del av selskapet. Sammen forventer partene å fortsette å 
investere i en ambitiøs vekstplan.  

For mer informasjon, kontakt: 

Joel Russ, Adelis Equity Partners, +46 73-543 30 68, joel.russ@adelisequity.com  

Jacob Frandsen, Adelis Equity Partners, +46 73 072 44 46, jacob.frandsen@adelisequity.com 

Dick Ollas, Axentia Technologies, +46 73 074 62 20, do@axentia.se  

Axentia Technologies 

Axentia utvikler banebrytende skjermsystemer for det offentlige transportmarkedet, og kostnadseffektive 

alarmsystemer for redningsorganisasjoner. Med over 15 års erfaring og dedikerte ansatte, har Axentia blitt 

en stor aktør innenfor disse forretningsområdene. Axentia har unik kompetanse i lavstrømselektronikk, 

mobil nettverkskommunikasjon og FM kringkasting som er hjørnesteinene i selskapets produktporteføljer. 

For mer informasjon se www.axentia.se. 

 

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 22 investeringer og mer enn 70 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag 

cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se http://adelisequity.com/nb/. 

 


