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Omegapoint gör offensiv satsning på cybersäkerhet
Omegapoint tar idag ytterligare ett viktigt steg i resan mot att bli marknadens ledande aktör inom
säker digital transformation. Företaget gör en offensiv kompletterande satsning på området
cybersäkerhet och accelererar utvecklingen genom att investera i det nystartade företaget Cyber
Aggregate AB.
Grundarna till bolaget är branschprofilerna Nils-Olof Ekelöw och Björn Weigel. Cyber Aggregate blir
ett delägt dotterbolag i Omegapoints koncern och byter i samband med investeringen namn till
Omegapoint Cyber Security AB. Nils-Olof Ekelöw blir bolagets vd och Björn Weigel blir bolagets
styrelseordförande.
Marknaden för tjänster inom cybersäkerhet växer kraftigt och förändras snabbt. Genom
investeringen förstärker Omegapoint sin strategiska kompetens för att skydda sina kunder mot
ekonomiskt cyberspionage, politisk krigsföring och cyberkriminalitet.
-

Den här investeringen kompletterar vårt nuvarande erbjudande och gör att vi kan erbjuda
våra kunder en helhet inom säker digital transformation som ingen annan aktör på
marknaden kan. Att göra den här resan tillsammans med just Nils-Olof och Björn är väldigt
roligt, säger Johan Malmliden, vd på Omegapoint Group AB.

Nils-Olof har en bakgrund som grundare och vd för Ekelöw Info Security, som bland annat blev
utsett till Årets Säkerhetsföretag när Security Awards delades ut 2014. Björn är en strategikonsult
som både investerat i och arbetat med många tillväxtföretag. Han är författare till boken The
Innovation Illusion som 2016 uppmärksammades på Financial Times lista över Best Business
Books och har även skrivit Digitaliseringens Baksida.
-

Vi vet att efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet är stor och har därför en ambition att
växa snabbt. Omegapoint har arbetat med säkerhet i 20 år och har gedigen erfarenhet
från de flesta branscher. Det gör dem till en perfekt partner till oss, säger Nils-Olof Ekelöw,
grundare till Cyber Aggregate och kommande vd på Omegapoint Cyber Security AB.
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Om Omegapoint Group AB
Omegapoint Group AB är expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker
applikationsutveckling samt en ledande leverantör av cybersäkerhets-lösningar. Omegapoint
grundades 2001 och ägs till 63 procent av personalen och till 37 procent av riskkapitalföretaget
PRIVEQ.
Omegapoint är en ledande leverantör inom säker digital transformation och cybersäkerhet med
privata och offentliga kunder inom sjukvård, läkemedel, bank och finans, försäkring, media, telekom
och fordonsindustri. Omegapoint arbetar dessutom med strategiska uppdrag inom statliga
organisationer och försvarssektorn.
Vi hjälper våra kunder med digitalisering av deras affärsverksamhet och att snabbt utveckla säkra
och effektiva system, processer och affärer.
Omegapoint omsatte 415,4 MSEK under 2019 med ett rörelseresultat före goodwillavskrivning på
54,5 MSEK. (Inklusive under 2019 förvärvade enheter var proformaomsättningen 467 MSEK och
rörelseresultatet 63,3 MSEK före goodwillavskrivning.)
Omegapoint växer och är idag ca 350 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala.
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