To stærke Hosting- og Outsourcing virksomheder går
sammen
Hostnordic A/S overtager Outsourcing- og Cloud aktiviteterne i
ServiceGruppen A/S og danner en af Danmarks førende Outsourcing- og
Cloud virksomheder
Hostnordic har, den 4. november 2013, underskrevet en aftale med ServiceGruppen for Dataudstyr
A/S om at overtage samtlige outsourcing- og hostingaktiviteter i ServiceGruppen. Samtidig indgår
virksomhederne et strategisk partnerskab, med henblik på at udnytte hinandens kernekompetencer
fremadrettet.
”Det danske erhvervsliv har brug for større, videnstunge og solide partnere til at opnå alle de
fordele, Outsourcing- og Cloudservices byder på. Med købet styrker Hostnordic sine kompetencer
betydeligt såvel teknisk- som servicemæssigt med 21 dygtige medarbejdere og en tilstedeværelse i
Storkøbenhavn”, siger CEO i Hostnordic A/S, Christian Winther
CEO og ejer af ServiceGruppen, Preben Duus Jørgensen glæder sig ligeledes over handelen og det
fortsatte strategiske samarbejde og udtaler: ”Kunder vil fortsat opleve, at de kan få en A-Z løsning –
både på Datacenter og Device niveau samtidig med, at de kan få den fulde Service og Support
pakke.”
ServiceGruppen har i årevis leveret komplette outsourcing løsninger til danske virksomheder og
organisationer med både Private- og Public Cloud integreret. Kunder i den samlede koncern vil
fremadrettet kunne glæde sig over en bred pallette af kompetencer, der understøtter kundernes
virksomhed. Outsourcing- og hostingaktiviteterne i ServiceGruppen fortsætter under navnet
”Servicegruppen Outsourcing A/S” som en del af Hostnordic koncernen.
ServiceGruppen har ligeledes igennem 28 år drevet en IT Service- og Supportforretning i Danmark. I
de seneste år er den forretning udvidet til at omfatte hele Norden. Dette er sket i 2009 gennem
etablering af et nordisk selskab, Neisa Nordic AB (www.neisa.com) med ejerskab fra IT
serviceselskaber i de øvrige nordiske lande. Service- og Supportaktiviteterne fortsætter således
uændret under navnet Neisa Denmark A/S, med Kenneth Sverker Nilsson som divisionsdirektør for
de ca. 70 medarbejdere i Danmark.
Begge selskaber fortsætter under samme tag i Hedehusene. Handelen, der er forbeholdt
godkendelser, forventes endeligt på plads senest ved udgangen af 2013.
Spørgsmål kan rettes til CEO i Hostnordic, Christian Winther på 61280071 eller CEO i
ServiceGruppen, Preben Duus Jørgensen på 6161 0320.
Om Hostnordic
Hostnordic A/S tilbyder professionel hosting af forretningskritiske web- og IT-platforme og har flere
tusinde danske og internationale virksomheder som kunder. Hostnordic har den øverste Microsoft
kompetence ”Gold” inden for hosting og Microsoft kompetencen ”Silver” inden for seks øvrige
kompetencer. Herudover er virksomheden kåret som Årets Hosting Partner af Microsoft i både år
2010 og 2011. www.hostnordic.dk Hostnordic er et 100 % danskejet aktieselskab med Via Venture
Partners som medaktionær, se www.viaventurepartners.com for yderligere information.
Om ServiceGruppen for Dataudstyr A/S
ServiceGruppen blev etableret i 1985, og via organisk vækst er ServiceGruppen i dag blandt
Danmarks største drifts- og serviceselskaber på det danske marked. Selskabet har ca. 100
medarbejdere, med hovedkontor i Hedehusene samt på fire lokationer i Danmark. ServiceGruppen
leverer driftsydelser primært til danske virksomheder og organisationer med 50-500 ITarbejdspladser. Virksomheden blev af Microsoft kåret som Årets Hosting Partner i 2012 og Årets
Cloud Partner i 2011.

