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Via Venture Partners investerer i Conscia
Den ATP-ejede kapitalfond Via Venture Partners har købt 35 pct. af aktierne i it-virksomheden Conscia
A/S, der leverer netværksløsninger til en række af Danmarks største virksomheder. En plan for vækst skal
tredoble omsætningen til én mia. kr.
Conscia A/S er i løbet af en kort årrække blevet en af de vigtigste spillere på markedet for samlede
netværks-løsninger. Derfor har den ATP-ejede kapitalfond Via Venture Partners nu købt en ejerandel på 35
pct. af Conscia.
”Vi er meget tilfredse med at Via Venture Partners vælger at bakke op om vores vækstplaner. Vi har på fem
år etableret os som den førende leverandør af netværksløsninger til de største private og offentlige
virksomheder. Via Venture Partners bliver en kapitalstærk medspiller i realiseringen af vores ambitiøse
vækstplaner. Vi forventer at omsætte for én mia. kr. inden for de næste fem år og vil dermed blive førende
inden for it-infrastruktur i datacenteret ,” siger Mogens Bransholm, adm. direktør i Conscia.
Via Venture Partners køber 35 pct. ejerandel af Conscia ud fra en værdiansættelse af virksomheden på 212
mio. kr. Aftalen er underskrevet 20. december 2012.

Vækstmuligheder
Via Venture Partners, der fokuserer på teknologivirksomheder, har foretaget opkøbet blandt andet ud fra
en vurdering af makrofaktorerne i it-markedet og har store forventninger til den nye investering.
”It-slutkunderne vil i dag have køreklare løsninger, der kan bruges fra alle enheder, og som skaber værdi på
tværs af forretningen. Kravene til netværks- og cloud-løsninger stiger dag for dag, og virksomhederne er
afhængige af, at disse løsninger fungerer optimalt. Conscia er i dag den stærkeste partner på dette marked,
og da det samtidig er en meget veldrevet virksomhed med en stærk kultur, har vi store forventninger til
vores investering,” siger Jakob Rybak-Andersen, partner i Via Venture Partners.
Ifølge Jakob Rybak-Andersen står Conscia med ekstra stærke kort på hånden, da virksomheden er
anerkendt som den stærkeste integrator af Cisco-udstyr. Cisco er verdens førende producent af netværksog datacenterudstyr og fokuserer i tråd med Conscia på at udvikle integrerede løsninger, der skaber
forretningsmæssig værdi på tværs af virksomhedens afdelinger.
Aftalen skal endeligt godkendes af Konkurrencestyrelsen, inden den træder i kraft.
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