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Adelis Equity Partners selger IT Relation  
Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”)  har solgt sin majoritetspost i  IT 
Relation til  Hg. 
 
Adelis investerte i IT Relation 2016 med formål å, i samarbeid med selskapets gründere, 
konsolidere det danske markedet for IT-outsourcing til små og mellomstore selskaper. I dag er 
IT Relation markedsledende med mer enn DKK 500 millioner i omsetning og gir IT-støtte til 
flere tusen kunder i Danmark og internasjonalt.   

«Henrik, Stig, Anders og resten av teamet på IT Relation har gjort en fantastisk jobb med å 
forbedre kundetilbudet parallelt med å akselerere veksttakten til selskapet. Under de seneste 
årene har de forvandlet en sterk regional aktør til å bli den udiskutable markedslederen innenfor 
IT-outsourcing til små og mellomstore selskaper i Danmark. Det har vært en stor ære og 
inspirasjon for oss på Adelis å være en del av deres fremgang. Vi tror at de har funnet en meget 
bra partner i Hg og vi ønsker dem lykke til på den fortsatte reisen», sier Joel Russ og Jacob 
Frandsen på Adelis. 

«Adelis har vært en suveren partner for oss. De har hjulpet oss å vokse som organisasjon og å 
bygge videre på vår fremgang. Adelis har støttet teamet mitt på mange områder og de har hatt 
en nøkkelrolle i forbindelse med våre tilleggsoppkjøp, inkludert integrasjonsprosessen. Vi 
kommer til å savne dem men ser også fram til vår fremtid sammen med Hg», sier Henrik 
Kastbjerg, adm. dir. på IT Relation. 

Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen. Avtalen er vilkåret av 
konkurransemyndighetenes godkjennelse.  

For mer informasjon, kontakt:  

Joel Russ, Adelis Equity Partners, +46 73-543 30 68 , joel.russ@adelisequity.com 

Henrik Kastbjerg, IT Relation, +45 20 69 67 00, hvk@itrelation.dk 

Jacob Frandsen, Adelis Equity Partners, +46 73 072 44 46, jacob.frandsen@adelisequity.com 

Om IT Relation 

IT Relation ble grunnlagt 2013 og tilbyr tjenester som muliggjør for små og mellomstore selskaper å flytte 

sin IT-infrastruktur til skyen, samt helpdesk- og konsulenttjenester som en del i et komplett IT tilbud. 

Selskapet har mer enn 450 ansatte som gir support til tusentalls kunder og titusentalls brukere i Danmark 

og internasjonalt. Les mer: www.itrelation.dk. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 

med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte 

selskaper i Norden.  Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive 

eierfondene i sitt segment med 15 investeringer og mer enn 40 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter cirka 

10 milliarder kroner. For mer informasjon se www.adelisequity.com. 

 

 


