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PRESSEMELDING 06.04.2022 

 

Northcom kjøper det finske tek-selskapet Portalify 

 

Northcom fortsetter å vokse, og 1. april 2022 ble Portalify offisielt en del av 

Northcom Solutions. 

 

Portalify ble grunnlagt i 2000, og holder til i Helsinki, Finland. Siden 2013 har de vært en del 

av Sepura Ltd. Portalify er eksperter på kritisk kommunikasjonsløsninger, både innen 

software og applikasjoner, og deres løsninger øker operasjonell effektivitet og sikkerhet for 

sikkerhetstjenester, militære og kommersielle kunder. 

Portalify har en sterk kundeportefølje som inkluderer offentlige sikkerhetstjenester og 

nettverksoperatører i Europa, som benytter selskapets kommando & kontroll og 

lokaliseringstjenester til deres TETRA og LTE-nettverk. Løsningene, som er utviklet i Finland, 

er designet med tanke på neste generasjons offentlige nødnett og tjenester som vil komme 

Northcoms nåværende og fremtidige kunder til gode. 

«Med det geopolitiske utfordrende miljøet og ustabiliteten Europa står overfor, posisjonerer 

Northcom seg enda bedre med oppkjøpet av Portalify – dette understreker den økende 

investeringen i forsvar og sikkerhet. Ved å inkludere Portalify og dets ekspertise og kunnskap 

til Northcoms portefølje, vil vi forbedre og styrke vår posisjon over hele Skandinavia og kunne 

ekspandere utenfor de nordiske landene. I tillegg vil investeringen i Portalify øke Northcom 

sin kapasitet til å utvikle programvare." 

- Morten Stomperud, CEO Northcom. 

 

"Applikasjoner fortsetter å drive operasjonell effektivitet for PMR-brukere, så jeg er glad for 

at Northcom gjennomfører denne strategiske investeringen i Portalify på et så spennende 

tidspunkt. Jeg ser frem til å fortsette våre tette relasjoner med Northcom og Portalify, mens 

vi kombinerer våre styrker for å utvikle markedsledende løsninger for å styrke brukernes 

sikkerhet, forbedre resultater og levere driftseffektivitet gjennom deling av data." 

- Steve Barber, CEO Sepura. 

 

Northcom er lokalisert på tvers av de nordiske landene: Danmark, Sverige, Norge og Finland 

og leverer kritiske kommunikasjonsløsninger for et bedre og sikrere samfunn. 

 

Mer informasjon om Northcom finns på Northcom.no 

 


