
 

Pressemelding 10 februar 2023 
 
Proact flytter til nye lokaler 
 
Proact, Europas ledende spesialist innen data- og informasjonshåndtering, med fokus på 
skytjenester og datasenterløsninger, satser på personalets velbefinnende og flytter 
hovedkontoret til Parallell på Løren. 
 
Proact i Norge har besluttet å flytte sitt hovedkontor til Parallell på Løren i Oslo. Parallell er et nytt, moderne 
kontorbygg som vektlegger klima og velvære. Som en miljøsertifisert bedrift ønsker Proact å tilby kunder, 
samarbeidspartnere og ansatte bærekraftige løsninger som fremhever miljø, helse og trivsel. 
 
– Vi gleder oss veldig til å flytte inn i nye flotte lokaler og ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere 
hjertelig velkommen, sier Ellen Grasbakken, Managing Director, Proact IT Norge AS. 
 
I et arbeidsliv under stadig utvikling ønsker Proact å tilby ansatte fleksible løsninger tilpasset deres behov 
og hverdag. Dette er en viktig og sentral del av selskapets langsiktige strategi om videre vekst og utvikling.  
 
Proact flytter inn i Parallell den 13. februar 2023. 
 
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt: 
Ellen C. Grasbakken, Managing Director, Proact IT Norge AS, +47 930 81 292, ellen.grasbakken@proact.no  
Magnus Lönn, Business Unit Director Nordics and Baltics, Proact IT Group AB, +4670-879 09 79, 
magnus.lonn@proact.se  
Danny Duggal, VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu 
 
 
About Proact 
Proact is Europe’s leading specialist in data and information management with focus on cloud services and data centre solutions. We 
help our customers to store, connect, protect, secure and drive value through their data whilst increasing agility, productivity and 
efficiency. 
We’ve completed thousands of successful projects around the world, have more than 4,000 customers and currently manage hundreds 
of petabytes of information in the cloud. We employ over 1,200 people in 13 countries across Europe and North America. 
Founded in 1994, our parent company, Proact IT Group AB (publ), was listed on Nasdaq Stockholm in 1999 (under the symbol PACT). 
For further information about Proact’s activities please visit us at www.proact.eu 
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