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– Det blir fort ti møter i uken og 
arbeidsdager som varer opptil 16 
timer.

Protectoria-gründer Trond 
Lemberg har jobbet med IT-sik-
kerhet siden 1990-tallet. Nå er han 
på én måneds rundreise i Asia for 
å møte toppledere i regionens glo-
bale og mer lokale finansinstitu-
sjoner. 

I 2005 startet Lemberg Protecto-
ria med formål å forsyne markedet 
med en sikker løsning for e-post. 
Ideen genererte aldri de helt store 
inntektene, og de seneste årene har 
selskapet jobbet med å utvikle en 
sikkerhetsplattform for applikasjo-
ner på smarttelefoner.

– Heldigvis har vi hatt med 
gode og langsiktige investorer som 
evner å se at markedet åpner seg, 
sier Lemberg.

Nærmer seg 30 millioner
Totalt er det blitt investert 28 mil-
lioner kroner i IT-sikkerhetssel-
skapet siden 2007. Majoriteten av 
aksjene i selskapet, som har sikret 
seg fem patenter for nye måter å 
løse autentisering på, er det eien-
domsinvestor Christen Bakke som 
kontrollerer.

I 2018 åpner EU, gjennom det 
såkalte PSD2-direktivet, et mar-
ked for betalingstransaksjoner an-
slått til 200-300 milliarder euro i 
årlig transaksjonsvolum. 

Det betyr blant annet at apper 
og smarttelefoner kan bli sen-
trale betalingsplattformer, noe 
som igjen åpner for at for eksem-
pel dagligvarekjeder kan hånd-
tere kundenes betalinger fremfor 
kortselskap og betalingsselskap.

– Nettkriminalitet er isolert 
sett en viktig driver for markedet, 
og der er det ingenting som tyder 
på at aktiviteten vil falle. I tillegg 
ønsker regulatoriske myndigheter 
i større grad å slå hardt ned, blant 
annet ved høye bøter, på de aktø-
rene som ikke tar IT-sikkerhet på 
alvor og dytter ansvaret over på 
andre, sier Lemberg.

Forutsetningen for at man kan 
åpne nye betalingsplattformer, er 
at sikkerheten er på plass og veri-
fisert av en tredjepart. 

Protectoria har, som før-
ste selskap, blitt konseptuelt 
godkjent av tyske SRC for sik-

ker autentisering under PSD2. 
Dette tyske selskapet eies av de 
fire tyske banksektorene, og er 
ansvarlig for å sikkerhetsevalu-
ere løsninger inn mot det tyske 
finansmarkedet.

Raskere og bedre pris
SRCs godkjennelse av Protectoria 
åpner dørene til EUs indre digitale 
marked. 

Protectorias plattform fungerer 
som en komplett sikkerhetsmodul 
for mobilapplikasjoner. Ved hjelp 
av selskapets teknologi er sikker-
heten umiddelbart på plass, langt 
raskere og rimeligere enn ved ut-
vikling og verifisering av egenut-
viklede løsninger. 

– Vi retter oss inn både mot 
bank og virksomheter som vi 
vanligvis ikke forbinder med 
betalingstransaksjoner. For ek-
sempel betaler varehandelskjeder 
fra en halv prosent til 2-3 prosent 
for korthandel. Med PSD2 og vår 
sikkerhetsløsning kan de håndtere 
dette til en brøkdel av kostnaden, 
sier Lemberg.  

Protectoria-gründeren hevder 
selskapet ligger mange skritt foran 
konkurrenter som forsøker å få til 
det samme. Analyser av to andre 
løsninger ment for det tyske mar-
kedet, fikk tilbakemelding om at 
de ikke ville passere det nye regel-
verket, forteller Lemberg.

– SRC sier nå at vår sikkerhets-
løsning er en fullgod løsning for 
den nye standarden, sier Lemberg 
og fortsetter:

– Samtidig er det ingen andre 
som har klart det vi har fått til og 

det er heller ingen som er i nærhe-
ten av å ferdigstille noe som kan 
konkurrere med oss. Det nær-
meste vi kommer er et selskap som 
jobber med såkalt hardware lock 
in, det vil si at løsningen er låst til 
en bestemt type smarttelefon.

Norsk samarbeid
For å redusere gjennomføringsri-

sikoen ved evalueringen ved sik-
kerhetsevalueringen, trakk Protec-
toria inn et annet mindre, norsk 
teknologiselskap; Prosa Security.

Dette selskapet har sitt utspring 
i miljøet rundt Norsk Regnesen-
tral og Universitetet i Oslo. Prosa 
har bygget en programvare som 
skal gi en effektiv og treffsikker 
analyse av sikkerhetsutfordringer 

i IT-systemer. I tillegg produserer 
selskapet dokumentasjon til sel-
skaper som SRC, når disse skal 
foreta evalueringer. 

– Vi bombarderte løsningen 
ved hjelp av vår programvare, så 
Protectoria kunne styrke den yt-
terligere. Dernest leverte vi en til-
leggsdokumentasjon til SRC om 
sikkerhetsstrukturene og hvordan 

 � Etablert i 2015 med utgangspunkt 
i forskningsmiljøet ved Norsk Reg-
nesentral og Universitetet i Oslo. 

 � Tilbyr analyseverktøy og konsu-
lenttjenester som øker IT-sikker-
heten betydelig for kritisk viktige 
applikasjoner.

 � Største aksjonærer er Norsk 
Regnesentral, Kjeller Innovasjon, 
Universitetet i Oslo, Anders M. 
Hagalisletto, Åsmund Skomedal.

Prosa Security

GJENNOMBRUDD FOR IT-SIKKERHETSSELSKAP FIKK VIKTIG GODKJENNELSE

Fra 2018 åpner EU markedet for å drive 
betalingsformidling. Teknologi- 
selskapet Protectoria har utviklet en 
sikkerhetsplattform som når langt 
utenfor Norges grenser. Prosa Security 
har sikret sikkerhetsplattformen.

 �Anerkjennelse av norsk fintech-sa marbeid

 � Oslo-basert, digitalt informa-
sjonsikkerhetsselskap.

 � Sikter seg inn mot high-end-delen 
av sikkerhetsmarkedet på internett. 

Protectoria
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evalueringsfirmaet kunne simulere 
svært mange forsøk på angrep, sier 
Anders Hagalisletto, som er teknisk 
direktør og gründer i Prosa Security. 

Hentet penger
I likhet med Protectoria har Prosa 
Security valgt å satse på bank- og 
finansmarkedet. 

Tidligere i høst fikk selskapet inn 

Erik Rosen som daglig leder, Rosen 
som tidligere har vært partner i ad-
vokatfirmaet Ræder. En annen sen-
tral person i selskapet, er gründer 
Åsmund Skomedal, forskningssjef 
i Norsk Regnesentral og en mann 
med fartstid i Telenor og Alcatel.

Tidligere i år hentet Prosa Se-
curity inn rundt fem millioner 
kroner i frisk kapital. Det skal 

holde selskapet flytende ut 2017 
mens selskapet jobber seg inn i det 
internasjonale markedet. Selska-
pet har allerede gjort konsulent-
oppdrag og solgt programvaren til 
selskaper innenfor finanssektoren.

– Vi jobber nå med å få på 
plass to store avtaler. Det eneste 
jeg kan si er at en av dem er en 
stor bank, sier Rosen.

Verifiseringen endres
Sikkerhetsløsninger har så langt 
basert seg på fysisk adskilte gjen-
stander, som for eksempel beta-
lingsterminal og betalingskort. 

Ny teknologi gjør at både beta-
ling, autentisering og tilgangskon-
troll skjer gjennom programvare 
på samme enhet. Samtidig kan 
sikkerhetskritiske funksjoner 

flyttes til en desentralisert infra-
struktur. Med slike løsninger vil 
også metodene for verifisering 
måtte endres.

– Dette er nytt for mange, men 
ikke for oss. Vi viste hvor SRC burde 
lete etter svakheter og våre verktøy 
har vært brukt aktivt gjennom hele 
verifiseringsprosessen av Protectorias 
løsning, sier Skomedal.

Norsk duo sikrer tysk betaling
FIKK VIKTIG GODKJENNELSE

 �Anerkjennelse av norsk fintech-sa marbeid RIGGET FOR TYSKLAND: IT-sikkerhetsselskapet Protectoria, her ved utviklingsdirektør Erik Vasaasen (f.v.), 
har nå fått godkjent en sikkerhetsplattform for betaling via apper. Selskapet jobber tett med Åsmund Skomedal, 
driftssjef i Prosa Security, og utviklingsdirektør i Prosa Security, Anders M. Hagalisletto.  Foto: Bo Mathisen


