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WPA Mobile får ny CEO og flere penge fra Via Venture Partners 
 
Den nordiske teknologi-venture fond, Via Venture Partners, skyder et tocifret 
millionbeløb i danske WPA Mobile, for yderligere at understøtte 
softwarevirksomhedens ambitiøse vækstplaner. WPA Mobile styrker samtidig 
ledelsen med ansættelsen af Per Pedersen som adm. direktør (CEO). 
 
Per Pedersen, 47, bringer mange års ledelseserfaring fra salg og marketing i 
internationale IT-virksomheder som Microsoft og Navision med til WPA Mobile, 
der er førende på det danske marked for mobile standardløsninger til forsynings- 
og byggesektoren samt industriel service. 
 
”Per Pedersens salgs- og ledelsesmæssige erfaringer og styrker passer perfekt til 
WPA Mobile’s udfordringer og vækstplaner både i Danmark og internationalt,” 
siger WPA’s stifter Jens Davidsen, der forlader posten som CEO for at koncentrere 
sig om salg og produktudvikling. 
 
Per Pedersen, der tiltrådte som CEO i WPA Mobile den 8. oktober, har været 
medlem af WPA Mobiles bestyrelse siden marts 2007, men udtræder af 
bestyrelsen i forbindelse sin tiltræden som CEO. Per Pedersen har tidligere bl.a. 
været salg og marketingdirektør i børsnoterede Danware Data, Director i 
Microsoft og Senior Vice President i Navision. 
 
”Jeg har med interesse fulgt WPA Mobile i flere år – og senest som medlem af 
bestyrelsen. Det er en meget fascinerende virksomhed med en enestående 
mobility løsning, der meget hurtigt skaber værdi for kunderne. Jeg er stolt over at 
komme med på holdet og bidrage til den fortsatte vækst i et af Danmarks mest 
innovative softwareselskaber,” siger Per Pedersen. 
 
WPA-løsningen, der i 2005 blev kåret af Microsoft som den mest innovative 
mobile serviceløsning i verden, oplever stor vækst i Danmark og har inden for de 
sidste to år etableret sig i det øvrige Norden, Storbritannien, Irland, Tyskland og 
Benelux-landende. WPA’s omkostningseffektive løsninger sikrer kunderne en øget 
produktivitet og likviditet samtidig med at kundetilfredsheden øges markant.  
 
Peter Thorlund Haahr fra Via Venture Partners, der foretog sin første investering i 
WPA i 2005, siger: ”WPA Mobile har et kæmpe potentiale. De succeskriterier vi 
opstillede i forbindelse med den første investering er alle indfriet. Produktet er 
klart førende i Danmark indenfor byggeri, forsyning og servicevirksomheder. 
Samtidig har virksomheden nu et solidt fodfæste udenfor Danmark i UK, Irland, 
Benelux samt Sverige. Ansættelsen af en kapacitet som Per Pedersen samtidig 
med en yderligere investering fra Via Ventures er en del af strategien om at gøre 
WPA Mobile til en førende leverandør af mobile løsninger. 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 



 
Per Pedersen, WPA Mobile, mobil: +45 24 26 97 63 (pp@wpamobile.com) 
Jens Davidsen, WPA Mobile, mobil: +45 40 78 04 73 (jdd@wpamobile.com) 
Bestyrelsesformand Lars Thomsen, mobil +45 23 38 50 43 
Peter Thorlund Haahr, Via Venture Partners, mobil: +45 28 10 17 95 
 
Om WPA Mobile 
WPA Mobile leverer mobile løsninger til virksomheder i forsynings- og 
byggesektoren og industrielle servicevirksomheder og har siden lanceringen i 
2003 opnået en position som markedsleder i Danmark. WPA Mobile’s løsning 
benyttes dagligt af flere hundrede teknikere og montører, og blandt kunderne er 
DONG, Hydro Texaco, OK Olie, Kemp & Lauritzen, Jansson Gruppen, Scanomat og 
Bramidan. WPA Mobile er Gold Certified Microsoft Partner, og blev i foråret 2005 
af Microsoft udnævnt til en af de 25 mest innovative softwarevirksomheder i 
verden. I 2005 blev WPA Mobile kåret som ”WorldWide Microsoft Partner of the 
Year” i kategorien Mobile Innovation og er i dag blandt de højst præmierede 
virksomheder inden for Mobility hos Microsoft. Læs mere om WPA Mobile på 
www.wpamobile.com 
 
 
Om Via Venture Partners 
Via Venture Partners, der blev etableret i starten af 2006, er en venture fond, der 
investerer i nordiske virksomheder inden for softwareudvikling og 
telekommunikation med et internationalt vækstpotentiale. Via Venture Partners 
har en investeringskapital på 1 mia. kr., hvoraf hovedparten stammer fra 
Danmarks største pensionskasse, ATP.  Læs mere om Via Venture Partners på 
www.viaventurepartners.com 
 
 
Sådan fungerer WPA Mobile’s løsning 
Med WPA Mobile har montører og serviceteknikere på farten mulighed for online 
via en bærbar eller håndholdt pc (PDA) bl.a. at registrere vare- og timeforbrug, 
opdatere servicerapporter eller tjekke tidligere rapporter og andre 
kundeoplysninger. Hjemme i servicevirksomheden giver løsningen et grafisk 
overblik over alle ordrer og medarbejdere, hvilket sikrer en optimal planlægning 
og fordeling af ressourcerne samt helt kontant fordele som hurtigere fakturering, 
bedre lagerstyring og mindre administration. 
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