
   
 

København, 9. juli 2021 

VIA equity faciliterer et generationsskifte og bliver ny 

aktionær i IT Forum Gruppen A/S 

Vi er glade for at kunne meddele at aktionærerne i IT Forum Gruppen og VIA equity er blevet 

enige om en aftale, hvor VIA equity sammen med den administrerende direktør Jesper Skov 

Jørgensen overtager ejerskabet af IT Forum Gruppen fra den tidligere ejer Morten Krogh. 

IT Forum Gruppen har over 30 års erfaring med solide it-løsninger til danske virksomheder i 

alle størrelser. I de sidste tre årtier har teknologien ændret sig radikalt, men virksomhedens 

grundlæggende filosofi er stadig den samme: Gode relationer og et nært samarbejde med 

kunderne skaber de bedste vilkår for et velfungerende, effektivt og sikkert it-setup. IT Forum 

Gruppen beskæftiger knap 50 kompetente medarbejdere lokaliseret ved selskabets 

afdelinger i Aarhus, Odense og Ballerup. 

For mere information, se selskabets hjemmeside: www.itf.dk 

”Vi har glædet os meget til at offentligøre dette fremtidige samarbejde med VIA equity, som 

kommer med en stor erfaring inden for IT-branchen. Vi ser en række muligheder for at kunne 

servicere vores kunder endnu bedre end vi gør i dag og vi er sikre på at VIA equity kan 

hjælpe os på rejsen til at blive Danmarks førende IT leverandør i vores segment” siger 

Jesper Skov Jørgensen, Adm. Dir. og medejer, og forsætter ”generationsskiftet kommer på 

det helt rigtige tidspunkt da min kompagnon Morten ikke har været aktivt involveret i 

selskabet i en længere årrække og Mortens udskiftning med VIA vil ikke få nogen praktisk 

betydning for den daglige drift, medarbejderne eller vores kunder”. 

”Vi har i mange år fulgt IT markedet tæt og i særdeleshed det danske IT service marked, 

hvor vi har observeret en stadig stigende efterspørgsel efter de rigtige IT kompetencer. Vi er 

meget imponerede over Jesper og hans team og vi ser frem til at indfri IT Forum Gruppens 

potentiale sammen med ledelsen og selskabets medarbejdere”, udtaler partner hos VIA 

equity, Benjamin Kramarz. 

Om VIA equity: 

VIA equity er en førende nordeuropæisk kapitalfond med en succesfuld historik i at bygge og 

transformere virksomheder til nationale og internationale førende aktører. VIA equity 

investerer i virksomheder af alle størrelser med primært fokus på virksomheder med DKK 75 

mio. til DKK 750 mio. i omsætning. VIA equity investerer i succesfulde selskaber inden for 

software, IT, internet, teknologi, clean tech og service. 

For mere information om VIA equity, se hjemmesiden: www.viaequity.com 

For yderligere information kontakt venligst: 

Jesper Skov Jørgensen, Adm. Dir., IT Forum Gruppen: jsj@itf.dk, +45 6311 4460 

Benjamin Kramarz, Partner, VIA equity:         bek@viaequity.com, +45 2174 9278 
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