Hostnordic bliver en del af IT Relation
It-outsourcing koncernen IT Relation A/S (IT Relation) køber den Aarhus-baserede it-outsourcing
virksomhed Hostnordic A/S (Hostnordic). Hostnordic har været delvist ejet af VIA equity siden 2012.
Opkøbet er en del af IT Relation’s strategi om akkvisitiv vækst inden for markedet for it-outsourcing.
IT Relation har over de seneste år forøget omsætningen, både gennem organisk vækst og gennem en række
vellykkede opkøb. Således er IT Relation blevet en stærkt aktør inden for it-outsourcing til små og
mellemstore virksomheder.
Hostnordic har traditionelt haft en stærk position på det danske marked for drift af webløsninger og itoutsourcing, og har haft en stabil toplinje de seneste år. Opkøbet af Hostnordic er således endnu et skridt for
IT Relation på vejen mod konsolidering af det danske it-outsourcing marked. Hostnordic bliver fremadrettet
en integreret del af IT Relation.
IT Relation er i dag solidt repræsenteret i Danmark med 6 lokale kontorer heraf tre store kundecentre i
Herning, Viby J. og København, og virksomheden beskæftiger aktuelt 500 medarbejdere.
Stabil it-outsourcing virksomhed
Hos Hostnordic ser man frem til at blive en del af IT Relation. Hostnordic’s direktør Morten Klank er således
tryg omkring fremtiden for såvel medarbejdere, eksisterende kunder og samarbejdspartnere i Hostnordic.
- Det bliver utrolig spændende. IT Relation er en stor it-outsourcing spiller i Danmark, og vi glæder os til at
udnytte vores kompetencer i en af Danmarks stærkeste og største it-outsourcing virksomheder. Der er fortsat
stor efterspørgsel efter vores it-ydelser, da det er en god måde for små og mellemstore virksomheder at
optimere processer og erhverve kompetent it-assistance, siger Morten Klank, direktør i Hostnordic.
Et godt match
Hos VIA equity ser man ligeledes en god ny konstellation.
- Hostnordic har opbygget og fastholdt en solid platform på hosting- og it-outsourcing markedet på trods af
hård konkurrence de seneste år. Samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere er nøglen til den solide
toplinje i Hostnordic, og vi har været tilfredse med ledelsens og medarbejdernes evne til levere gode
løsninger til et marked i rivende udvikling. Den videre udvikling af Hostnordic med IT Relation som ejere vil
udgøre de bedste rammer for virksomhedens fremtid, siger Partner hos VIA equity, Benjamin Kramarz.
Partnerne ønsker ikke at offentliggøre vilkårene for købet.
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Om Hostnordic
Hostnordic A/S står i dag for driften af webløsninger og IT outsourcing for små og mellemstore B2B kunder i
Danmark. Hostnordic har hovedsæde i Aarhus. Hostnordic har ca. 30 medarbejdere og har siden 2012 været
delvist ejet af VIA equity.
Om IT Relation
IT Relation er en førende dansk leverandør af it outsourcing service til mindre og mellemstore virksomheder.
Således er IT Relation i dag solidt repræsenteret i Danmark med 6 lokale kontorer heraf tre store kundecentre

i Herning, Viby J. og København, og virksomheden beskæftiger aktuelt 500 medarbejdere. Læs mere på
www.itrelation.dk.
Om VIA equity
VIA equity er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og servicevirksomheder. VIA equity
Fond I K/S, Fond II K/S og Fond III K/S er alle med en bekræftet kapital på DKK 1 milliard (dvs. DKK 3 milliarder
i alt). Den investerende VIA equity Fond III K/S har PFA og ATP som ligeværdige investorer med over 99% af
den samlede kapital. Den resterende kapital er investeret af medarbejderne i VIA equity a/s. VIA equity a/s er
administrationsselskab for fondene. VIA equity er det, man med et teknisk ord kalder for en multi-stage
kapitalfond; dvs. fonden investerer både i meget store selskaber og i mindre og mellemstore virksomheder.
Samtidig er VIA equity mere fokuseret på bestemte industrisegmenter end mange af kapitalfondskollegaerne
i branchen. Historisk har VIA equity bl.a. investeret i software, internet, teknologi, energi- og serviceselskaber. Eksempler på nuværende og solgte software- og IT-selskaber inkluderer bl.a. 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, UVData A/S, Conscia A/S, Nets A/S, Profit Software Oy og Mansoft
A/S.

