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VIA equity Fond III K/S investerar tillsammans med nuvarande ägare, grundare och VD Glenn Johansson i 

GleSYS AB och Portlane AB genom en ny gemensamt ägt holdingstruktur. Syftet med investeringen är att 

möjliggöra fortsatt expansion av bolagens framgångsrika affärsmodell i Norden och internationellt. 

Fortsatt organisk tillväxt 

GleSYS och Portlane erbjuder tjänster inom colocation, dedikerade servrar, nätverk & uppkoppling, 

systemförvaltning och virtuella privata servrar. GleSYS har vuxit starkt organiskt de senaste 10 åren och 

förvärvade Portlane för ett antal år sedan och tillsammans med VIA kan man nu accelerera den mycket 

framgångsrika affärsmodellen och tillväxten. 

Fokus på krävande kunder 

Med hjälp av mycket tekniskt kompetent personal, utveckling i framkant och en fanatisk support och närhet till 

kunderna har bolagen under lång tid lyckats bygga ett starkt varumärke och rykte hos kunderna. Fokus ligger 

på kunder med höga krav på tillgänglighet och upptid, såsom e-handel och cybersäkerhet, och med bas i två 

egna data center erbjuder man något som verkligen slår an hos kunderna. Majoriteten av verksamheten finns i 

Norden men kunderna finns även internationellt. De behov kunderna har är globala och det finns goda 

möjligheter att expandera verksamheten till fler länder. ”Vi har en bra plattform och ser att kunderna 

efterfrågar våra tjänster både på hemmaplan och internationellt, så med hjälp av VIAs investering möjliggörs 

fortsatt expansion för att möta denna efterfrågan” säger Glenn Johansson, som kommer att fortsätta driva 

bolaget som VD och stor aktieägare. 

Kapital för framtida förvärv 

Det pågår en konsolidering av marknaden för IT infrastruktur samtidigt som det byggs nya datacenter. ”GleSYS 

kommer fortsätta att investera för att ligga i framkant teknologimässigt och kompetensmässigt och kan nu 

även aktivt ta del av konsolideringen i marknaden med hjälp av kapital från VIA och övriga aktieägare” säger 

Glenn Johansson. 

”Vi är djupt imponerade av vad Glenn Johansson och hans team av ytterst kompetenta medarbetare har byggt 

upp de senaste 10 åren och tror att kombinationen med VIAs erfarenhet och kapital kan bli mycket 

framgångsrik när vi tillsammans bygger framtidens infrastrukturspelare inom IT” säger Daniel Hallberg, 

investeringsansvarig på VIA equity A/S, och ser fram emot det gemensamma ägarskapet. 

Bakgrund 

Om VIA equity 

VIA equity är en ledande Nordeuropeisk multi-stage private equity investerare med en lång historik av att 

bygga och transformera våra investeringar till nationella och internationella branschledare. VIA investerar i 

bolag av varierande storlek antingen på egen hand (primärt inom små och medelstora bolag med omsättning 

från EUR 10m till EUR 100m) eller tillsammans med VIA’s investerare PFA och ATP (primärt större bolag och 

affärer). VIA förvaltar tre fonder med totalt förvaltat kapital om DKK 3 miljarder. Historiskt har VIA equity 

investerat i mjukvaru-, internet-, teknologi-, energi- och servicebolag. Exempel på nuvarande och exiterade 



mjukvaru- och IT-bolag inkluderar: Adra Software AS, KMD A/S, Adform ApS, ePocket Solutions AS, DDD Retail 

A/S, Projectplace AB, ComActivity AB, Dolphin Software AS, Frontmatec A/S, Daldata AS, Hostnordic A/S, 

UVData A/S, Conscia A/S, Nets A/S, Profit Software Oy och Mansoft A/S. 

Om GleSYS och Portlane 

GleSYS och Portlane erbjuder IT infrastruktur som tjänst (IaaS) till kunder inom e-handel, cybersäkerhet och 

flera andra branscher med höga krav på tillgänglighet och upptid. Bolagen driftar två egna datacenter i 

Falkenberg och Stockholm och agerar även internetleverantör genom ett Europeiskt nät av fiberkapacitet. De 

tjänster man erbjuder är colocation, dedikerade servrar, nätverk & uppkoppling, systemförvaltning och 

virtuella privata servrar. Huvudkontoret ligger i Falkenberg, med två ytterligare kontor i Malmö och Stockholm 

och man har 33 anställda. Gruppens omsättning är ca 100 miljoner kronor med god tillväxt. 

Mer information 

För mer information vänligen kontakta 

VD Glenn Johansson, glenn@glesys.se, +46 346 738 800 

Daniel Hallberg, investeringsansvarig på VIA equity A/S, dha@viaequity.com, +45 2466 3150 
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