Köper svenskt IT-företag:

Norska IT-säkerhetsföretaget
Netsecurity satsar i Norden
Det norska IT-säkerhetsföretaget Netsecurity etablerar ett nordiskt fotavtryck
genom uppköpet av det stockholmsbaserade företaget Parera.
Netsecurity har en ambition om att bli en ledande aktör inom IT-säkerhet i
Norden. Strategin ska förverkligas genom organisk tillväxt och uppköp. Nu är det
klart att man expanderar genom att köpa upp det svenska IT-företaget Parera.
Netsecurity kommer under 2022 växa till att ha omkring 100 anställda och över
600 kunder i Norden inom både offentlig och privat sektor. Marknaden för
säkerhetstjänster inom IT är idag väldigt stor och har en snabb tillväxt, något man
kan förstå bland annat från Allianz Risk Barometer från 2022 där cyberattacker
listas som den största oron hos de globala ledarna.
–

Parera är en perfekt match för etablering i Sverige och kommer kunna ge
oss en plattform för vidareutveckling av företaget i Norden. Vi har utvecklat
tjänster inom cybersäkerhet som enkelt kan levereras inom nya
marknader. Det gör oss mer dynamiska och ger oss möjligheter att hantera
kunder i olika storlekar men väldigt olika behov, säger Jan Søgaard, VD på
Netsecurity.

Parera etablerades 2002 och är ett renodlat konsultföretag med en väletablerad
kundbas inom IT-infrastruktur och säkerhet. Netsecurity har använt betydliga
resurser på att etablera Security as a service, och det är denna kompetens som nu
gör att företaget känner att tiden var inne för att expandera till Sverige. VD på
Parera, Peter Gyulai, ser fram emot att jobba med IT-säkerhet i stor skala:
–

Cyberhoten är uppenbara för de allra flesta företag, men det finns få
aktörer som har kommit lika långt i sin utveckling som Netsecurity. Vi har
redan en betydande kompetens och kundbas inom IT-infrastruktur. De ITsäkerhetslösningar som Netsecurity erbjuder, oavsett om det rör sig om
testning av system, övervakning eller händelsehantering vid angrepp så
kompletterar vår existerande kompetens och det gör att vi kan bli en desto
mer relevant partner för våra kunder, säger Peter Gyulai.
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Netsecurity är ett nordiskt cybersäkerhetsföretag etablerat 2009, ägt av Agder
Energi Invest och anställda.
Företaget levererar strategier, kompetens, system, lösningar och tjänster som
bidrar till att kundens affärskritiska system är robusta nog att motstå och
hantera alla typer av incidenter och angrepp, så att de kan arbeta säkert på
nätet.
Företaget omsätter över 200 miljoner NOK och har fler än 100 anställda (2022).
Netsecurity har över 600 kunder i Norden inom offentlig och privat sektor, och
har blitivt Gasellföretag i Norge i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021.
Netsecurity är godkänt av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) i Norge för
leveranser av incidentshantering, ISO27001 och ISO9001 certifierade.
Netsecurity har egna kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad, Stavanger,
Göteborg och Stockholm.
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Globala attacker kan kosta företag 1050 miljarder dollar årligen till 2025, enligt
Cybersecurity Ventures. 2015 var siffran 300 miljarder dollar.
Cyberrisker utgör den största oro för företag globalt, med ett antal
högprofilerade ransomware-attacker, kombinerat med problem orsakade av
accelererande digitalisering och distansarbete (Allianz Risk Barometer 2022)
Enligt den norska Mörkertalsundersökningen (Næringslivets Sikkerhetsråd)
visar det sig att 40 procent av alla dataangrepp upptäcks av en slump och att
sex av tio hävdar att "otur" var den främsta orsaken till att de drabbades av ett
dataangrepp.
Under det senaste året hade 14 procent av de tillfrågade i Dark Numbers
Survey 2020 upplevt försök till dataangrepp eller hacking.
Allt mer sammanlänkade system gör riskbilden komplex. Till exempel spred
sig en attack mot IT-företaget SolarWinds i Texas till cirka 18 000 av företagets
kunder, däribland flera statliga organisationer i USA och ett tvåsiffrigt antal
norska kraftbolag, enligt DN.
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