
Procuritas kjøper Daldata av danske Via Venture Partners 
 

 
(Oslo, 14. august 2015) Daldata AS, som har sin hovedsatsing på økonomisystemet Duett.no 
og drift-/skytjenester, er kjøpt opp av kapitalfondet Procuritas Capital Investors V og ledelsen i 
Daldata. Med Procuritas som ny majoritetseier ligger alt til rette for en fortsatt god vekst for 
Daldata, både organisk og gjennom oppkjøp.  
 
 
Sterk utvikling og god lønnsomhet 
Daldata har hatt en meget god utvikling sammen med VIA de siste tre årene. To datterselskaper er 
solgt fra og tre oppkjøp er gjennomført og EBITDA er nesten fordoblet til NOK 40 millioner. Samtidig 
med dette ble Duett i 2014 lansert som en moderne cloud basert SaaS tjeneste (Duett.no).  
 
Ambisjonen er å fortsatt vokse videre, med hovedfokus på Duett.no og ASP/skytjenester i det norske 
markedet. Det er spesielt innenfor regnskapsbransjen at Daldata er store, og selskapet omsetter for 
nærmere 80 millioner kroner i denne bransjen. Daldata tar hele tiden ytterligere markedsandeler og 
den gode veksten har kommet hovedsakelig som et resultat av fokus på skytjenester og tett dialog og 
oppfølging av kundene. 
 
Meget tilfredsstillende investering 
Jakob Rybak-Andersen, partner i Via Venture Partners, sier at VIA har vært svært tilfreds med 
investeringen i Daldata. Samtidig har det vært en fornøyelse å arbeide tett sammen med ledelsen og 
ansatte i Daldata, som med sin dype erfaring og forståelse for markedet og kundene virkelig har 
levert. 
 
Ledelsen er godt fornøyd med salget og Bjørnar Håkensmoen, administrerende direktør, uttaler at 
ledelsen har vært meget fornøyd med det gode samarbeidet med Via Venture Partners, som med sin 
kompetanse, aktive eierskap og finansielle styrke har vært en sterk eier av Daldata. 
 
 
For mer informasjon: 
Bjørnar Håkensmoen, adm. dir, mob: 959 86 800, e-post: bjornar.haakensmoen@daldata.no  
 
Jakob Rybak-Andersen, Partner i Via Venture Partner, mob: +45 29401719, e-post: 
jra@viaventurepartners.com 
 
Erik Fougner, Partner i Procuritas, mob: +41 79 887 5474, e-post: erik.fougner@procuritas.ch 
 
Om Procuritas 
Procuritas Capital Investors V (PCI V) er et private equity fond fokusert på mellomstore bedrifter i Norden og 
rådgis av Procuritas Partners AB og Procuritas Partners GmbH. PCI V og tidligere fond har investert i 35 
selskaper i Norden og har 11 aktive porteføljeselskap i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Procuritas ble startet 
i 1986.  

 
Om Via Venture Partners 
Via Venture Partners har det danske pensjonsfondet ATP som eneste investor, og er en av Nordens ledende 
private equity fond, med fokus på investeringer i vekstvirksomheter. Via Venture Partners administrerer DKK 2 
milliarder, og har i øyeblikket 11 porteføljeselskaper fordelt over Danmark, Sverige, Norge og Finland, herunder. 
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