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Adelis ny partner till Kanari 

Leverantören av analystjänster Red Ocean tar in Adelis Equity Partners som ny 
majoritetsägare. Red Ocean byter namn till Kanari och siktar på geografisk expansion inom 
stabilitets- och prestationsanalys av IT system. 
 
Red Ocean har i tio års tid byggt en solid grund i Norge och övriga Norden inom den 
snabbväxande nischen SPA – «Stability and Performance Analytics». Bolaget analyserar driften 
av stora datasystem i ca. 400 bolag, över flera branscher inklusive finans, industri, detaljhandel 
och energi. Tjänsten, som Red Ocean levererar som en «managed service», möjliggör för 
kunder att ta del av insikter från deras IT-applikationer för att sedan optimera dessa 
applikationer. Förra året omsatte bolaget NOK 130 miljoner. 
 
Nu tar bolagets grundare in private equity fonden Adelis som delägare för att accelerera 
tillväxten och stötta den planerade geografiska expansionen. 
 
“Vi ser stora tillväxtmöjligheter och vet att Adelis har stor erfarenhet av att accelerera tillväxten i 
IT bolag. Därför tar vi in Adelis som ny majoritetsägare,” säger VD Philip Duns 
”Vi har stor tilltro i vad vi kan åstadkomma med Adelis vid vår sida, under vårt nya namn Kanari,” 
lägger COO Micheal Breen till. 
 
“Kanari är den nordiska markandsledaren i en nisch med stark underliggande tillväxt. Den 
ökande komplexiteten i IT-miljöer skapar behov för att generera djupare insikter i 
nyckelapplikationer genom proaktiv övervakning. Vi är imponerade av Kanaris ledningsteam 
och kompetenta medarbetare, och vi ser att tjänsten skapar ett stort värde för kunderna. Vi ser 
fram emot att supportera Kanari i dess nordiska tillväxtresa” säger Lene Stern och Joel Russ på 
Adelis. 
 
I samband med transaktionen kommer Magnus Sjöqvists tillträda som ordförande i Kanaris 
styrelse. Magnus har 35 års erfarenhet från IT-tjänstesektorn, inklusive 21 år på Accenture. 
 
Parterna har valt att inte offentliggöra köpesumman. 

För ytterligare information: 

Kanari: Philip Duns, philip.duns@kanari.no, +47 41 61 55 03 

Kanari: Michael Breen, michael.breen@kanari.no,+47 986 986 03 

Adelis Equity Partners: Lene Stern, lene.stern@adelisequity.com, +46 70-281 34 24 

Adelis Equity Partners: Joel Russ, joel.russ@adelisequity.com, +46 73-543 90 68 
 

Om Kanari (tidigare Red Ocean) 

Kanari har varit aktiv inom den nordiska marknaden för SPA (Stability & Performance Analytics) och APM 

(Application Performance Monitoring) tjänster i 10 år. Med sina högt kompetenta anställda tvärs Norge, 

Sverige, Danmark och Finland omsätter Kanari ca. NOK 130 miljoner. Bolaget tjänar omkring 400 

slutkunder och övervakar tio tusentals servrar med sin Managed Service tjänst. För ytterligare information 

se http://www.kanari.com. 
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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 23 investeringar och mer än 70 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

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

 


