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Priveq investerar i CSAMs tillväxt 
 
 
Priveq Investment Fund IV (”Priveq Investment”) tillför, via holdingbolaget CSAM Invest 
AS, expansionskapital till CSAM Health AS (”CSAM”), en ledande leverantör av mjukvara till 

sjukvården i Norge och Sverige. Bolagets grundare tillika företagsledning kommer 
tillsammans med övriga anställda att förbli majoritetsägare i bolaget, där Priveqs 
kapitaltillskott kommer att ge CSAM ytterligare förutsättningar att fortsätta sin 
framgångsrika expansion. 
 
CSAM är ett välskött och lönsamt företag som har uppvisat en stark tillväxt. Bolaget erbjuder 

mjukvara till vårdgivare i Norge, Sverige och Storbritannien, med särskilt fokus på 
behandlingsområdena cancer och mödravård, samt en plattform för samverkan mellan vårdspecifik 
programvara. Företaget grundades av nuvarande VD år 2007 och har de sista fyra åren uppvisat god 
lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Räkenskapsåret 2013 omsatte CSAM cirka 84 
MNOK. CSAMs huvudkontor finns i Oslo, Norge och bolaget har totalt 70 anställda. 
 
”CSAMs starka produkterbjudande inom sina nischer kombinerat med en stark kundbas, skapar en bra 

grund för fortsatt expansion. Bolaget har en hängiven och stark personal och ett erbjudande som 
skapar mervärde för både vårdgivare och patienter. Vi ser fram emot att få vara en aktiv partner 
under den spännande resa som bolaget har framför sig.” säger Louise Nilsson, investeringsansvarig på 
Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment. 
 
”Vi är mycket nöjda med att få in Priveq Investment som ny, aktiv delägare i CSAM. Priveq är med sin 

breda erfarenhet från över 100 tillväxtbolag och finansiella styrka, en perfekt partner för CSAM i dess 

fortsatta tillväxtresa.” säger Ansgar Gabrielsen, styrelseordförande för CSAM Health AS. 
 
Credit Suisse har varit rådgivare till CSAM i processen.  
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Om CSAM Health 
CSAM Health AS är ett företag baserat i Norge med fokus på programvarulösningar som ger vårdgivare tillgång till 
viktig och relevant information för att på bästa möjliga sätt bistå patienter och anhöriga. Med mer än 80 
installationer hos 25 vårdorganisationer är CSAM ledande i Skandinavien inom programvara för cancerbehandling 
och ledande i Norge på programvara för graviditet och förlossning. År 2013 omsatte bolaget 84 MNOK och hade 70 
anställda i Norge, Sverige, Storbritannien och Filippinerna. För ytterligare information se www.csamhealth.com.  

 

Om Priveq Investment 

Priveq Investment är ett private equity-bolag med ett totalt kapital om ca tre miljarder SEK under förvaltning i två 
fonder. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och aktivt ägarskap i onoterade 
tillväxtföretag. Investerare i Priveq Investments fonder är bland andra Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-
fonden, Amundi Private Equity Funds, Grosvenor Capital Management, European Investment Fund (EIF) och norska 
KLP. Sedan starten 1983 har Priveq Investment genomfört 112 investeringar samt tagit 24 bolag till en 
börsnotering. Exempel på nuvarande portföljbolag är Crem International, Duri/Lundbergs, Kung Markatta, 
Mediplast, Office Management och San Sac. Priveq Advisory är exklusiv rådgivare till Priveqs fonder. För ytterligare 
information se www.priveq.se.  
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