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Via Venture Partners investerer i Procom 
Den ATP-ejede kapitalfond Via Venture Partners har købt 49 pct. af aktierne i kommunikations-

virksomheden Procom A/S, der leverer specialdesignede antenner, filtre og kombinere til kunder i hele 

verdenen. Organisk vækst og opkøb skal sikre en tredobling af den nuværende omsætning.  
Procom blev etableret i 1980 og var indtil 2008 ejet af grundlæggerne. I 2008 købte den nuværende 

administrerende direktør Peter Borregaard sig ind og i 2010 kom investeringsselskabet Kirk & Thorsen ind i 

ejerkredsen. Procom har de sidste 5 år udviklet sig betydeligt. Virksomheden er flyttet til helt nye og 

moderne udviklings- og produktions-faciliteter, indtjeningen er blevet løftet markant og omsætningen 

forventes i 2013 at lande på cirka 120 mill. kr. Procom og ledelsen er nu klar til den næste rejse sammen 

med Via Venture Partners. 

 

”Procom har været en fantastisk investering for os, og vores medejer og administrerende direktør har gjort 

et imponerende stykke arbejde. Men vi mener også at timingen er ret til en ny ejer med dybere 

teknologiske rødder end vi, og jeg tror, VIA er den helt rigtige partner til at hjælpe Procom med at øge det 

globale salg endnu mere.” siger Peter Thorsen, adm. direktør i Kirk & Thorsen.  

 

Vækstmuligheder  
Via Venture Partners, der fokuserer på software- og telekomvirksomheder, har foretaget investeringen 

med forventningen om, at et øget fokus på salgsaktiviteter sammen med opkøb vil kunne forbedre den 

årlige vækst betydeligt. 

 

”Procom har i dag et stærkt markedskoncept. Virksomhedens evne til at levere få produktenheder med 

meget høj kvalitet hurtigere end nogen andre er meget svær at kopiere. Det kræver et tæt samspil mellem 

alle dele af virksomheden og en stærk ansvarsfølelse fra den enkelt medarbejder. Dette kombineret med 

en stor og meget kompetent udviklingsafdeling sikrer et helt unikt koncept. Via Venture Partners er sikre 

på, at der er et stort salgspotentiale i Procom, som vi glæder os til at være med til at udvikle”, siger Jakob 

Rybak-Andersen, partner i Via Venture Partners. 

 

”Procom har haft solid vækst de seneste år, men vi er sikre på, at vi sammen med Via Venture Partners vil 

være i stand til at accelerere væksten yderligere. Via Venture Partners og ledelsens værdier med hensyn til 

medarbejdere samt produkt fokus matcher rigtig godt. Jeg er overbevist om at vi med Via Venture Partners 

aktivt ved vores side kan fortsætte med at udvikle Procom og skabe endnu mere værdi og flere gode 

arbejdspladser i Danmark.”, siger Peter Borregaard, administrerende direktør i Procom A/S. 
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