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Via Venture Partners og Christian Winther
overtager majoriteten i Hostnordic A/S
Via Venture Partners og Christian Winther overtager tilsammen aktiemajoriteten i den Aarhus-baserede
hosting- og IT-outsourcing virksomhed Hostnordic A/S. De hidtidige ejere Christian Beer og Nicolai
Pedersen forbliver aktionærer i selskabet.
Via Venture Partners ønsker sammen med de øvrige investorer at tage del i den konsolidering, der er i gang
i hosting-markedet i øjeblikket. Hostnordic A/S er med sin allerede stærke position i det hastigt voksende
IT-outsourcing marked, og sin effektive Microsoft-baserede infrastruktur, en oplagt platform til at deltage i
konsolideringen og markedsvæksten.
Christian Winther, der med mange års erfaring fra IT- og Tele-direktioner og -bestyrelser i Danmark og
udlandet, vil indtræde som arbejdende bestyrelsesformand i selskabet og være ansvarlig for den daglige
drift af selskabet.
Managing Partner i Via Venture Partners, John Helmsøe-Zinck udtaler: ”Gennem investeringen i Hostnordic
ser vi frem til at deltage i den spændende markedsudvikling, som sker nu og i årene fremover. Hostnordic’s
effektive og solide platform er og vil være et stort aktiv for både kunder og samarbejdspartnere.”
Bestyrelsesmedlem Christian Beer siger: ”Vi ser frem til fortsat at være en del af Hostnordic og være med til
at gøre det endnu bedre fremover med Christian Winther ved roret og med en anerkendt, kapitalstærk
investor som Via Venture Partners i aktionærkredsen.”
Christian Winther udtaler: ”Jeg glæder mig til sammen med Hostnordic teamet at videreudvikle selskabet
med udgangspunkt i den fantastiske væksthistorie virksomheden allerede har. Jeg er meget imponeret dels
af den visionære opbygning af den nuværende hosting platform og dels af det høje uddannelses- og
kvalificeringsniveau, som Hostnordic teamet har. ”
Partnerne ønsker ikke at offentliggøre vilkårene for købet.
---------.

Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand, Christian Winther, +45 6128 0071
Hostnordic A/S står i dag for driften af webløsninger og IT outsourcing for godt 3.000 B2B kunder i Norden. Hostnordic har hovedsæde i Aarhus,
hvor et af Danmarks bedste og mest sikre datacentre er bygget. Hostnordic er Microsoft Partner og kåret som Årets Hosting Partner i år 2010 og
2011. Selskabet har været i stabil vækst igennem hele selskabets levetid.
Via Venture Partners har ATP som eneinvestor og er en ledende multi-stage IT venture fund med fokus på investeringer i nordiske vækstvirksomheder. Via Venture Partners har DKK 2 milliarder under management og har i øjeblikket 14 portefølje virksomheder i Danmark, Sverige,
Norge og Finland. Se også www.viaventurepartners.com
Christian Winther har arbejdet som CEO for Talkline i Tyskland, CEO for Easynet GmbH i Tyskland, bestyrelsesmedlem for Pironet NDH AG i Tyskland
samt i en række ledende positioner i Danmark og udlandet.

