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Palette Software – ledande AP Automation 
leverantör – förvärvad av Altor 
 
Stockholm, 28 Juni, 2021 

 
 

Palette Software, en ledande leverantör av elektronisk fakturahantering i Norden, har förvärvats av 

Altor vars ambition är att accelerera investeringar för internationell tillväxt och positionera Palette 

Software som en global ledare inom området.  

 

Palette Software som grundades i Sverige 1993, förvärvades av Monterro 2015 och har sedan dess 

utvecklats till nästa generation av Accounts Payable Automation med fler än 2500 kunder i världen.  

 

- Vi är oerhört nöjda med den tillväxtresa vi har haft tillsammans med teamet från Palette Software, 

säger Thomas Bill, en av grundarna av Monterro och styrelseordförande för Palette Software. 

- Vi är glada att se hur framgångsrikt Palettes VD Mats Ferm tillsammans med sin ledningsgrupp har 

skalat upp bolagets produkt och affärsmodell, till att bli en ledare inom elektronisk fakturahantering och 

vi ser fram emot deras fortsatta framgångar.  

- Monterro har varit ett stort stöd i utvecklingen av vårt bolag och vi har tillsammans skapat 

förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Mats Ferm, VD på Palette Software. 

 

- Vi har utvecklats från att erbjuda on-premise-lösningar med en traditionell licensmodell till ett 

hyresbaserat molnerbjudande. Vi har fyrdubblat våra återkommande intäkter, skapat en stark position 

på den nordiska marknaden och framgångsrikt etablerat oss i Europa, Australien och Nordamerika. Det 

hade inte varit möjligt utan det stöd och den erfarenhet som teamet från Monterro erbjudit, fortsätter 

han.  

 

-Tillsammans med Altor ser vi fram emot att fortsätta leverera best in class AP Automation till vår stora, 

lojala kundbas och en ökad investering för fortsatt internationell tillväxt. Vi har en spännande tid 

framför oss, för våra anställda, våra partners och våra kunder, tillsammans med vår nya ägare, avslutar 

Mats Ferm. 

 

- Vi tar med glädje emot Palette Software som ett starkt tillskott till vår portfölj av bolag. Vi är oerhört 

imponerade av vad Palette och alla anställda har åstadkommit de senaste åren och vi ser fram emot att 

tillsammans skapa en global ledare inom AP Automation, säger Petter Samlin, Partner på Altor.  
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För mer information: 

Mats Ferm, CEO, Palette Software 

mats.ferm@palettesoftware.com 

 

Kristina Alstermark, CMO, Palette Software 

kristina.alstermark@palettesoftware.com 

 

 
Om Palette Software 

Palette Software automatiserar fakturahantering så att våra kunder kan göra mer, med mindre. 

Eftersom vi själva är experter kan vi ge våra kunder precis det de behöver så att de kan göra sitt jobb på 

bästa sätt. Våra lösningar digitaliserar hela processen från datafångst och beställningar till 

fakturamatchning och attest. Med 25 års inbyggd erfarenhet transformerar vi sättet våra kunder 

hanterar fakturor. Det är anledningen till varför 2500 företag i fler än 50 länder litar på att våra 

lösningar frigör tid – som de kan använda för att fokusera på sin kärnverksamhet. För mer information: 

www.palettesoftware.se 

 

About Altor 
Since inception, the family of Altor funds has raised some EUR 8.3 billion in total commitments. The 
funds have invested in excess of EUR 5 billion in more than 75 companies. The investments have been 
made in medium sized predominantly Nordic companies with the aim to create value through growth 
initiatives and operational improvements. Among current and past investments are Meltwater, QNTM, 
Ludvig & Co, Carnegie, and RevolutionRace. For more information visit www.altor.com 
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