
 

 

 

Pressemelding, 1. mars, 2019 

Nordic Capital styrker sin posisjon innen 
teknologiinvesteringer ved oppkjøpet av Conscia, 
en ledende leverandør av komplekse sikkerhets- 
og nettverksløsninger  

- Conscia vil fortsette sin raske vekst i Europa med hjelp fra Nordic Capital som 
ny eier 

- Nordic Capital vil investere for å ytterlige styrke Conscias markedsledende 
posisjon og servicetilbud  
 

Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”) kunngjorde i dag deres oppkjøp av Conscia, en 
ledende infrastrukturspesialist på sikkerhet og nettverk i Nord Europa. Ved et tett samarbeid 
med ledelsen i Conscia vil Nordic Capital støtte selskapets kontinuerlige vekst og investere for 
å ytterlig styrke Conscias markedsledende posisjon og servicetilbud. 

Conscia ble grunnlagt i Brøndby, Danmark i 2003, og er i dag en av de ledende aktørene i det 
nordeuropeiske IT-infrastrukturmarkedet innenfor komplekse infrastrukturløsninger og service-
tjenester. Conscia bygger og drifter noen av Europas mest komplekse IT-sikkerhets- og 
nettverksinfrastrukturer, og er anerkjent som en av de sterkeste leverandørene av Cisco-løsninger. 
Conscia har noen av de største organisasjonene innen finansielle tjenester, helsevesen og offentlige 
organisasjoner som kunder. Conscia har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Nederland og Slovenia. 

Conscia har siden begynnelsen vokst raskt gjennom målrettede oppkjøp, dobbelsifret organisk vekst 
og vellykket strategi. Selskapet har en forventet omsetning på ca. 2,0 milliarder kroner (pro forma 
2019B) (270 millioner euro) og 500 ansatte. Conscia var en av Ciscos første globale partnere, og har 
mottatt flere partnerskapspriser gjennom årene, inkludert Årets Cisco North kundeservicepartner i 
2018. Conscia har i dag mer enn 200 tekniske konsulenter. I tillegg har den utviklet en unik 
serviceportal som heter Conscia Network Services (CNS). 

"Nordic Capital er en av de mest fremtredende og erfarne investorene i den nordiske tech-sektoren 
med en lang og understøttende oversikt over voksende virksomheter. De er derfor den perfekte 
samarbeidspartneren for å støtte Conscias pågående internasjonale ekspansjonsstrategi. Denne 
bygges på Conscias unike teknologiske kunnskap, en egen utviklet kundeplattform, "CNS" og vår 
"kunden først" strategi. Vi gleder oss til å ta våre ambisjoner til neste nivå, " sier konsernsjef Claus 
Thorsgaard, Conscia Holding. 

"Nordic Capital ser frem til å samarbeide med Conscia og selskapets ledergruppe samtidig som 
selskapet jobber mot å styrke sin posisjon som en av de store IT selskapene i Europa. Med det nylige 
oppkjøpet av slovenske NIL har Conscia sikret seg et sterkt SOC miljø (Security operations center). 
Dette, i kombinasjon med den sterke Conscia-kulturen og kvaliteten på menneskene, gir et godt 
utgangspunkt for å bli en ledende europeisk leverandør av komplekse og sikre nettverksinfrastrukturer 
med et økende fokus på driftstjenester", sier Fredrik Näslund, partner hos rådgiveren til Nordic 
Capitals fonder. 



Oppkjøpet er den åttende investeringen til Nordic Capitals siste fond, Nordic Capital Fund IX med 
EUR 4,3 milliarder i forpliktet kapital, og kom til grunnet Nordic Capitals anerkjente kompetanse og 
fremragende resultater i Tech-sektoren. Nordic Capital har gjort elleve investeringer innen teknologi og 
betalingsplattoformer og mer enn 40 add-ons siden 2001. 

Conscia har til nå vært eid av Axcel. Deres ledelse vil gjøre en reinvestering, og fortsette som en 
mindre eier sammen med Nordic Capital som vil være hovedeier. 

Partene har blitt enig om ikke å gi ytterligere økonomiske detaljer rundt kjøpet. Transaksjonen er 
underlagt vanlig godkjenning fra myndighetene. 
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Om Conscia:  
Conscia er en ledende europeisk leverandør av sikre, pålitelige IT-infrastrukturløsninger basert på Cisco-
teknologi, komplettert av andre leverandører i kategorien. Inntekter i 2019 forventes å utgjøre ca. 2 milliarder 
kroner DKK. Conscia har som mål å være den beste partneren i forhold til kundenes forretningskritiske IT-
infrastruktur i hele livssyklusen. Ambisjonen støttes av dyp innsikt samlet i den unike kundeplattformen "CNS", 
som danner grunnlaget for de beste kundeopplevelsene og den høyeste kundetilfredsheten. Samtidig er Conscias 
mål å være den mest attraktive arbeidsplassen for talentfulle IT-infrastruktur spesialister med teknisk 
kompetanse. Nåværende nettverk av kunnskap teller mer enn 500 ansatte fordelt på fem land (Danmark, Sverige, 
Norge, Holland og Slovenia). For mer informasjon, se www.conscia.com  
 
 
Om Nordic Capital 
Nordic Capital er et ledende private equity investeringsselskap i Norden som har til hensikt å skape sterkere, 
bærekraftige virksomheter gjennom operasjonell forbedring og transformativ vekst. Nordic Capital fokuserer på 
utvalgte regioner og sektorer hvor Nordic Capital har inngående erfaring og sterke caser. Kjernesektorer er 
helsetjeneste, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester, industrivarer og -tjenester og dagligvarer. 
Nøkkelregioner er Norden, Nord-Europa og globalt for helsetjenester. Siden 1989 har Nordic Capital investert 13 
milliarder euro i over 100 investeringer. Det siste fondet er Nordic Capital Fund IX med 4,3 milliarder euro i 
kommittert kapital fra internasjonale institusjonelle investorer slik som pensjonskasser. Nordic Capital fondene er 
lokalisert i Jersey og støttes av rådgivende selskaper i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland og 
Storbritannia. For ytterligere informasjon om Nordic Capital, vennligst besøk www.nordiccapital.com 
 

 

http://www.conscia.com/
http://www.nordiccapital.com/

	Pressemelding, 1. mars, 2019
	Nordic Capital styrker sin posisjon innen teknologiinvesteringer ved oppkjøpet av Conscia, en ledende leverandør av komplekse sikkerhets- og nettverksløsninger
	- Conscia vil fortsette sin raske vekst i Europa med hjelp fra Nordic Capital som ny eier
	- Nordic Capital vil investere for å ytterlige styrke Conscias markedsledende posisjon og servicetilbud
	Nordic Capital Fund IX (“Nordic Capital”) kunngjorde i dag deres oppkjøp av Conscia, en ledende infrastrukturspesialist på sikkerhet og nettverk i Nord Europa. Ved et tett samarbeid med ledelsen i Conscia vil Nordic Capital støtte selskapets kontinuer...

