Conscia etablerer sig i Sverige gennem opkøb
Conscia, ekspert i Cisco netværk, datacenter-teknologi og mobility, overtager
aktiemajoriteten i den svenske Cisco Gold Partner, Netsafe.
Conscia A/S har købt svenske Netsafe International AB pr. 16. januar 2015. Netsafe har
specialistkompetencer indenfor netværk, sikkerhed og datacenter og skifter navn til Conscia Netsafe.
”Conscia har de sidste tre år mere end fordoblet omsætningen, og vi har netop afsluttet det bedste
regnskab nogensinde. Denne succes er skabt på grund af vores forretningsmodel, hvor vi fokuserer på at
servicere kunder, der stiller store krav til IT-infrastrukturen. Det gør vi ved at have den dybeste ekspertise
ind for vores teknologiområder og ved at tilbyde en enestående og prisvindende serviceløsning. Det set-up
vil vi nu tage til Sverige, hvor Netsafe har samlet nogle af de dygtigste Cisco-eksperter,” siger Mogens
Bransholm, adm. direktør i Conscia A/S.
Kendt navn i spidsen i Sverige
Netsafes nuværende 18 medarbejdere får samtidig ny direktør i Sverige. Det bliver Bengt Lundgren, som
med 20 års CEO-erfaring fra IT-branchen hører til blandt de dygtigste og mest respekterede profiler i den
svenske IT-branche. Bengt Lundgren har bl.a. været CEO i Cygate, som han gjorde til den førende Cisco
Partner i Sverige.
”Netsafe har et imponerende kompetenceniveau og håndterer i dag nogle af de mest avancerede Ciscoprojekter i Sverige,” siger Bengt Lundgren.
”Præcis som Conscia i Danmark arbejder Netsafe med store virksomheder, der betragter infrastruktur som
en afgørende forretningsparameter. Med dette solide udgangspunkt ser jeg frem til at kunne tage Netsafe
skridtet videre og udvikle forretningen i tæt sparring med Conscias ledelse. Jeg tror især, det bliver
interessant at give svenske virksomheder og organisationer mulighed for at få glæde af Conscias unikke
serviceløsning.”
Grundlægger og ejer af Netsafe, Emanuel Lipschütz, fortsætter som CTO. Emanuel Lipschütz startede
virksomheden i 1997, da han kun var 17 år gammel, og han er i øvrigt den absolut højst certificerede Ciscoekspert i Sverige. Netsafe er Cisco Gold Partner, certificeret som en ud af i alt kun fire IT-virksomheder i
Sverige. Cisco Gold Partnere har den højeste - og vanskeligst opnåelige - certificering i Ciscos Partner
Program, hvilket betyder, at Cisco stiller meget skrappe krav til kvalifikationer indenfor teknologi,
certificeringer & specialiseringer, support, kundetilfredshed og service.
General Manager for Cisco Sverige, Niklas Andersson kommenterer købet således: ”Sverige er
karakteriseret ved en erhvervsstruktur med mange virksomheder i Enterprise-klassen og med avancerede
infrastrukturbehov. Både Conscia og Netsafe er Cisco Gold partnere og ekstremt skarpe på netop dette
segment. I Cisco ser vi derfor det fremtidige Conscia Netsafe som en potentielt meget markant spiller og
som en styrkelse af Cisco partner-landskabet i Sverige.”
Vækststrategi og høje forventninger
Sammen med det ATP-ejede Via Venture Partners lagde Conscias ledelse i 2013 en strategi, der omfatter
skarp fokus og kraftig udvidelse inden for tre forretningsområder: netværk, datacenter og mobilitet. For et
år siden købte Conscia mobility-virksomheden Mobility Architects, og ekspansionen ind på det svenske
marked med købet af Netsafe er endnu en del af Conscias vækststrategi.

”Jeg glæder mig meget over dette skridt, og jeg har høje forventninger til det arbejde, vi kan udrette
sammen med Netsafe i Sverige,” siger Mogens Bransholm.
”Vi har som mål at gøre Netsafe til den førende Cisco-leverandør i Sverige for kunder, der stiller meget
store krav til deres IT, og dermed nå en omsætning på en halv milliard svenske kroner i løbet af de næste
fem år. Vi er sikre på, at Netsafe, ledet af Emanuel og Bengt og suppleret med Conscias strategi og
forretningsmodel, bliver en spændende mulighed for både kunder og medarbejdere,” slutter Mogens
Bransholm, Conscia.

Om Conscia A/S – Danmarks Bedste Arbejdsplads og Danmarks Bedste IT-Arbejdsplads
Conscia leverer it-infrastrukturløsninger og 24/7-services indenfor netværk, datacenter og mobilitet.
Sammen med vores kunder arbejder vi målrettet for at få det størst mulige udbytte af de nyeste teknologier. Vi vil være de
dygtigste indenfor vores områder og kombinerer en dyb faglighed med den rette indstilling til, at projekterne lykkes, og at
opgaver løses hurtigt og effektivt.
Conscias viden og unikke serviceydelser sikrer vores kunder en konstant udvikling samt stabil drift. Vi er ambitiøse og sætter
niveauet højt, og vi arbejder aktivt for at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere.
Conscia A/S er kåret som Danmarks Bedste Arbejdsplads og Danmarks Bedste IT-Arbejdsplads i Great Place to Work®s kåring i
efteråret 2014.
Conscia A/S har for nylig afsluttet regnskabsåret 2013-2014 med en omsætning på 550 mio. kr. og et yderst tilfredsstillende
nettoresultat på godt 46 mio. kr.
Læs mere på www.conscia.dk eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter.

Kontakt:
For yderligere information kontakt venligst kommunikationsdirektør Dorthe Dahlin Irvold på telefon 20 42
96 11 eller di@conscia.dk.
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