Hellerup, June 26, 2017

Danske VIA equity udvider med kontor i Tyskland
Årets kapitalfond i Danmark i 2016 åbner nu nyt kontor i Tyskland efter
en vellykket etablering af VIA equity fund III k/s med Danmarks to
største pensionsfonde - PFA og ATP - som de eneste investorer.
Planen er, med baggrund i VIAs meget vellykkede nordiske
investeringer, at udvide indsatsen på det tyske marked.
Sebastian Maciejewski er ansat som Investment Director Germany med
udgangspunkt i VIAs nye kontor i München, hvor han har været i funktion siden
starten af juni. Han kommer til VIA equity med en erfaring fra stillinger i de kendte
tyske kapitalfonde Paragon Partners og Pinova Capital, der begge er lokaliseret i
München.
”Vi har været aktive på det tyske marked i nogle år ud fra vores kontor i København”,
udtaler managing partner John Helmsøe-Zinck ”og gennem de opnåede erfaringer er
vi nu klar til at have en dygtig tysk person på plads lokalt. Samtidig skal vi naturligvis
sikre, at vores værdier og processer bliver fuldt integrerede kontorerne imellem. ”
”VIA equitys strategi i Tyskland vil være uforandret og dermed en kopi af vores
hidtidige strategi i Danmark og Norden”, understreger John Helmsøe-Zinck.
VIA equity har siden udgangspunktet i 2006 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 i kapitalfondsbranchen er en ”multi-stage”
investor. Strategien er samtidig 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.
PFA og ATP er ligeværdige investorer i VIA equitys seneste fond III, hvorfra også
tyske portefølje-investeringer vil blive foretaget fra.
VIA equity blev udnævnt til Årets Kapitalfond i 2016 af DVCA.
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