Hellerup, d. 19. oktober 2016

Via Venture Partners bliver til VIA equity
Via Venture Partners skifter navn til VIA equity. Skiftet skyldes et ønske
om, at få et navn, der dækker selskabets aktiviteter bedre. VIA equitys
strategi forbliver uforandret.
Navneskiftet sker med virkning fra dags dato godt 10 ½ år efter stiftelsen og efter VIA
equity i juni rejste sin tredje fond på en milliard kroner med PFA og ATP som
ligeværdige investorer. VIA equity har inden fuldt investeret to fonde på hver én
milliard kroner indskudt af ATP.
John Helmsøe-Zinck, managing partner i VIA equity, siger: ”Med den forstærkede
investorbase og kombinationen af PFA og ATP i vores nye fond III, har vi fundet tiden
rigtig til at ændre vores navn til noget, der er mere dækkende for vores aktivitet.
Samtidig er det magtpåliggende for os at understrege, at VIA equity ikke ændrer
strategi eller fokus. Vi vil dog kunne gå endnu kraftigere ind i store virksomheder, nu
da VIA equity kan trække på både PFA og ATP som medinvestorer.”
For ti år siden blev ”venture” brugt i London og USA både for multistagefonde med
fokus på meget store transaktioner og som generel betegnelse for early stage fonde.
Efterhånden som branchen er blevet mere kendt og anerkendt, har der været en
tendens til stereotypt at skelne mellem ”venture” som meget tidlige investeringer og
”equity/ buy-out” som senere og større investeringer. I Danmark og Norden har denne
tendens været endnu tydeligere, og derfor har VIA equity besluttet, at navneskiftet er
relevant.
VIA equity har siden udgangspunktet altid haft som strategi at investere både i små og
mellemstore virksomheder og også i meget store virksomheder. Det vil sige, at VIA
equity med et fagteknisk udtryk altid har været en ”multi-stage” investor i
kapitalfondsbranchen. Strategien er stadig kombineret med en mere fokuseret tilgang
til investeringsområder end mange af VIA equitys kapitalfondskollegaer. VIA equity er
historisk vokset fra et primært fokus på software og softwareservice til et noget
bredere fokus på teknologi og service. Dog altid med en præference for værdikæder
og virksomhedsstrukturer, som er kendt fra tidligere. Til gengæld har VIA equity ikke
investeret i f.eks. life-science virksomheder, shipping, fødevare-producenter og
detailhandel.
De mest kendte store virksomheder, VIA equity har investeret i gennem årene, er
KMD, Nets og NEAS, der alle har haft en betydelig milliardomsætning. Derudover har
VIA equity investeret i en lang række succesfulde mindre og mellemstore
virksomheder som f.eks. Adform, Mansoft, EnviDan, All NRG, Profit Software, UVdata,
Hostnordic, Procom, Conscia, Daldata, Frontmatec, Radiocomp, Optogan, Adra
Software, DdD Retail og Projectplace.
Navneskiftet har ikke indflydelse på VIA equitys strukturer, juridiske set-up, investorer
VIA equity a/s
eller investeringer.
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