
 

 

 

 

 

Pressemeddelelse 1. marts 2019 

Med afsæt i stærke resultater inden for 

investeringer i teknologisektoren erhverver Nordic 

Capital Conscia, en førende leverandør af 

komplekse løsninger inden for sikkerhed og 

netværk 

- Conscia vil fortsætte sit markante fokus på ekspansion i Europa med støtte fra 

Nordic Capital som ny ejer 

- Nordic Capital vil investere i en fortsat styrkelse af Conscias markedsledende 

position og infrastrukturløsninger 

 

Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”) har i dag offentliggjort, at der er indgået aftale med 

Axcel om erhvervelse af Conscia, en af de førende virksomheder inden for sikkerhed og 

netværksinfrastruktur i Nordeuropa. I tæt samarbejde med Conscias ledelse vil Nordic Capital 

støtte Conscias fortsatte ekspansion og investere for yderligere at styrke virksomhedens 

førende position og løsninger. 

Conscia, der blev etableret i Brøndby i 2003, er en af de førende aktører i Nordeuropa indenfor blandt 
andet IT-sikkerhed og Managed Services. Conscia opbygger og servicerer en række af Europas mest 
komplekse netværksinfrastrukturer og er især kendt som en af de stærkeste integratorer af Cisco-
løsninger. Kunderne inkluderer nogle af de største virksomheder inden for fx finansielle virksomheder, 
sundhedssektoren og anden offentlig sektor. Conscia har afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, 
Holland og Slovenien.  

Siden etableringen er Conscia vokset hurtigt gennem målrettede opkøb, en tocifret organisk vækst og 
en strategi, der er eksekveret med succes. Virksomheden, der har mere end 500 medarbejdere, har 
en forventet omsætning på ca. 2 mia. DKK (pro-forma 2019B). Conscia har modtaget adskillige 
partnerskabspriser gennem årene, fx Cisco North Customer Experience Partner of the Year 2018. 
Conscia har flere end 200 tekniske eksperter ansat, og derudover har selskabet udviklet et unikt 
system til at administrere netværksenheder gennem en software solution- og kundeserviceportal med 
navnet Conscia Network Services (CNS). 

”Nordic Capital er en af de mest fremtrædende og erfarne investorer i den nordiske Tech sektor med 
en lang og resultatrig historik, når det gælder om at udvikle virksomheder i vækst. Derfor får vi en 
perfekt partner til at støtte op om Conscias fortsatte internationale ekspansion, der bygger på vores 
dybe tekniske ekspertise, den unikke kundeplatform ’CNS’ og vores ’customers first’ filosofi. Vi glæder 
os til at løfte vores ambitioner til det næste niveau,’ siger Claus Thorsgaard, CEO, Conscia Holding.  

”Nordic Capital er meget glade for at gå i partnerskab med Conscias ledelse, og glæder sig til at være 
med, når selskabet fortsætter sin udvikling hen mod at blive en førende europæisk spiller. Med den 
nyligt indgåede aftale om at erhverve NIL i Slovenien, har Conscia fået tilført et Security Operations 
Centre, som sammen med den stærke Conscia kultur og en medarbejderstab af høj kvalitet udgør et 
fantastisk afsæt til at blive en førende europæisk leverandør af komplekse og sikre 



 

 

infrastrukturløsninger med stigende fokus på Managed Services, siger Fredrik Näslund, Partner hos 
rådgiveren for Nordic Capital Funds.  

Opkøbet er den ottende investering foretaget af Nordic Capitals seneste fond, Fund IX på 4,3 mia. 

EUR. Erhvervelsen bygger på Nordic Capitals anerkendte ekspertise og fremragende historik i Tech 

sektoren. Siden 2001 har Nordic Capital gennemført 11 investeringer i teknologi og 

betalingsplatformsløsninger samt mere end 40 tilkøb.  

 

Conscia erhverves fra Axcel og ledelsen. Ledelsen vil geninvestere som mindretalsejere i selskabet, 

der får Nordic Capital som majoritetsejer.  

Parterne har aftalt, at de økonomiske detaljer ikke offentliggøres. Transaktionen forudsætter de 

relevante myndigheders godkendelse.  
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Om Conscia 

Conscia er en førende europæisk leverandør af sikre, pålidelige IT-infrastrukturløsninger, baseret på teknologi fra 

Cisco, suppleret med andre leverandører inden for kategorien. Omsætningen i 2019 forventes at udgøre ca. 2 

mia. DKK. Conscia stræber efter at være den bedste partner i forhold til kundernes forretningskritiske IT-

infrastruktur i den fulde life-cycle. Ambitionen understøttes af dyb indsigt, som er samlet i den unikke 

kundeplatform ’CNS’, der danner grundlaget for de bedste kundeoplevelser og den højeste kundetilfredshed. 

Samtidig er det Conscias mål at være den mest attraktive arbejdsplads for talentfulde IT-infrastruktur specialister 

med teknisk ekspertise. Det nuværende ’Network of Knowledge’ tæller mere end 500 medarbejdere, fordelt i fem 

lande (Danmark, Sverige, Norge, Holland og Slovenien). For yderligere information, se gerne www.conscia.com  

 

Om Nordic Capital 

Nordic Capital er en ledende private equity investor i Nordeuropa, der er dedikeret til at skabe stærke, levedygtige 
virksomheder gennem operationelle forbedringer og udviklende vækst. Nordic Capital fokuserer på udvalgte 
regioner og sektorer, hvor man har stor erfaring og dokumenterede resultater. Nordic Capital arbejder inden for 
Health Care, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester, industrielle produkter og tjenester og 
forbrugere og detailhandel. Nordic Capital har fortrinsvist sit fokus i Skandinavien og Nordeuropa samt globalt 
inden for sundhedsområdet. Siden stiftelsen i 1989 har Nordic Capital investeret 13 milliarder EUR i over 100 
investeringer. Den seneste kapitalfond er Nordic Capital Fund IX på EUR 4,3 mia. i kapitaltilsagn primært fra 
internationale institutionelle investorer som fx pensionskasser. Nordic Capital-fondene er hjemmehørende på 
Jersey og rådgives af konsulentvirksomheder fra Sverige, Danmark, Finland, Norge Tyskland og Storbritannien. 
Yderligere information om Nordic Capital på www.nordiccapital.com  
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