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Jysk/sjællandske Detail Data A/S opgraderer til internationalisering

Ny direktør, delvist generationsskifte og ny stærk kapitalpartner i Via Venture
Partners som medinvestor er den cocktail af ”opgraderinger” som succesfulde Detail
Data gennemfører på en og samme gang.

Detail Data, som er Danmarks førende selskab indenfor point-of-sale butiks-IT til
modebranchen, går nu målrettet efter at erobre det europæiske marked.

For at styrke selskabets ledelse tiltræder Peder Falck som ny direktør pr. 1/1-2008. Peder
Falck kommer senest fra en stilling som direktør i Caslon-IT og har lang topledelses-erfaring i
internationalt salg af software og detailhandelsløsninger. Peder Falck efterfølger direktør Frank
Fredelund Nielsen, som fortsætter i ledelsesgruppen.

Tre af de nuværende ejere er gået sammen med den nye direktør og Via Venture Partners for
at gennem et nystiftet holdingselskab at gennemføre et generationsskifte, et ledelsesskifte og
en udvidet kapitalstærk ejerkreds i Detail Data.
Detail Data beskæftiger 30 medarbejdere i Silkeborg, Køge og Stockholm. Selskabets
aktiviteter består af udvikling, salg og servicering af intelligente IT-løsninger til detailhandlen -
primært butikker indenfor tøj, sko, sport og smykker i både ind- og udland. Butiksløsningerne
markedsføres under navnene Satellite og Chess. Selskabet har i dag installeret mere end
1.000 butiksløsninger og har i gennem de senere år haft en stærkt stigende efterspørgsel både
i Danmark og udlandet.

”På baggrund af vores succesfulde og profitable vækst i de seneste år og med en omsætning
på små DKK 40 mio. behøvede vi egentlig ikke at gøre noget som helst”, siger Frank Fredelund
Nielsen, direktør til dato og medejer. ”Men vi er ambitiøse på selskabets og vores kunders
vegne. Derfor følte vi det naturligt at gøre os klar til det næste skridt i virksomhedens
udvikling.”

Hele ”opgraderingen” skal sætte skub i både den internationale ekspansion og i en
videreudvikling af det grundlæggende software. Detail Data er allerede repræsenteret i Sverige
og Norge gennem datterselskabet Detalj Data AB, som på kort sigt vil blive øget i antal
medarbejdere og dermed i omsætning. Derefter er målet at komme ind på det store tyske
marked, som åbner for de helt store afsætningsmuligheder.

”Vi ser en stor vækstmulighed i en større internationalisering”, siger John Helmsøe-Zinck fra
Via Venture Partners og nyt bestyrelsesmedlem i Detail Data. ”Detail Data, som er markeds-
leder i Danmark, har med stor succes fulgt med de større danske butikskæder i deres
ekspansion uden for Danmarks grænser, og dermed fået bevis for, at systemerne har store
muligheder i udlandet. Disse udenlandske installationer giver en god platform, som selskabet
og den ny ledelse vil udnytte med det mål at blive den førende IT-leverandør til de europæiske
modebutikker”, fortsætter John Helmsøe-Zinck.

Gennem en første investering i holdingselskabet på 18,3 mio. kombineret med et banklån på
DKK 15 mio. er Via Venture Partners indtrådt i ejerkredsen med en ejerandel på ca. 50 %.

Via Venture Partners er en af de nyeste IT VC-aktører og blandt de rigtigt store i Norden.
Via Venture Partners lavede sin første investering i juni 2006 og har nu investeret i 13
forskellige IT selskaber i Sverige, Norge, Finland og Danmark.



Via Venture Partners har en investeringskapital på 1 mia. kr., hvoraf hovedparten stammer fra
ATP.
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