Vækst-Invest sælger Continia Software til VIA equity
VIA equity opkøber majoriteten af aktierne i virksomheden Continia Software A/S, som er en
innovativ og global leverandør af administrative software løsninger til Microsoft Dynamics NAV.
VIA erhverver selskabet fra de nuværende aktionærer Vækst-Invest Nordjylland, Lars Torpe
Christoffersen, Henrik Lærke, Tommy Olesen, Stig Hølledig, samt et par medarbejdere.
Continia Software A/S blev etableret i 2009, hvor en investorgruppe overtog udvalgte produkter af
Celenia Software. Continia Software A/S er en specialiseret ISV-virksomhed, som er førende
indenfor produktområdet "administrative" software løsninger, hvis formål er, at strømline,
automatisere og effektivisere administrative opgaver i Microsoft Dynamics NAV.
Investment Manager i Vækst-Invest og bestyrelsesformand i Continia Software A/S, Lars
Bundgaard Sørensen fortæller: ”Continia Software A/S har siden 2009 været på en rigtig
spændende rejse og vi er meget tilfredse med den udvikling, som virksomheden har gennemgået.
Continia Software A/S er vokset markant på medarbejdersiden, produktporteføljen og
kundekredsen er udvidet væsentligt, og eksporten er kraftigt stigende i de sidste par år. Vi er
overbevist om, at VIA equity er den rigtige nye hovedaktionær, med deres store erfaring indenfor IT
sektoren!”.
Virksomheden har hovedsæde i Nørresundby med yderligere kontor i København og ny etableret
selskab i Holland, der skal forestå yderligere vækst i Holland og UK. Continia Software A/S
beskæftiger cirka 40 medarbejdere og har i dag en særdeles interessant kundekreds med både
små, mellemstore og store danske og udenlandske virksomheder, som glade og tilfredse brugere
af virksomhedens innovative softwareløsninger.
Continia Softwares nye ejer, VIA equity, er en nordeuropæisk fokuseret kapitalfond med fokus på
software investeringer, og har blandt andet tidligere investeret i lokale Aalborg virksomheder som
UVdata og NEAS Energy. Om investeringen i Continia Software A/S fortæller partner hos VIA
equity, Benjamin Kramarz: ”Continia Software er et glimrende selskab skabt af en masse dygtige
og kompetente medarbejdere. Vi ser frem til at være en del af den kommende rejse med et stort
antal af de nuværende medarbejdere som en del af ejerkredsen, inkl. Henrik Lærke og Tommy
Olesen, der geninvesterer i virksomheden. Samtidig glæder det os, at vi igen får mulighed for at
investere sammen den lokale investor, Jan Gaardboe Jensen, som også vil være en del af den
fremtidige bestyrelse og ejerkreds.”
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Kort om Vækst-Invest Nordjylland
Vækst-Invest Nordjylland er en kapitalfond med fokus på små og mellemstore virksomheder i Jylland.
Fondens investeringsfokus er virksomheder med en omsætning på op til 200 millioner kroner – dog med en
forventning om, at de fleste investeringer vil blive foretaget i virksomheder med en omsætning på op til 25100 millioner kroner.
Kort om VIA equity
VIA equity er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og servicevirksomheder. VIA equity
Fond I K/S, Fond II K/S og Fond III K/S er alle med en bekræftet kapital på DKK 1 milliard (dvs. DKK 3
milliarder i alt). Den investerende VIA equity Fond III K/A har PFA og ATP som ligeværdige investorer med
over samlet over 99% af kapitalen. Den resterende kapital er investeret af medarbejderne i VIA equity A/S.
VIA equity A/S er administrationsselskab for fondene. VIA equity er det, man med et teknisk ord kalder for
en multi-stage kapitalfond; dvs. fonden investerer både i meget store selskaber og i mindre og mellemstore
virksomheder. Samtidig er VIA equity mere fokuseret på bestemte industrisegmenter end mange af
kapitalfondskollegaerne i branchen. Historisk har VIA equity bl.a. investeret i software, internet, teknologi,
energi- og service-selskaber. Eksempler på nuværende og exitede software- og IT-selskaber inkluderer bl.a.
Adra Software AS, KMD A/S, Adform ApS, ePocket Solutions AS, DDD Retail A/S, Projectplace AB,
ComActivity AB, Dolphin Software AS, Frontmatec A/S, Daldata AS, Hostnordic A/S, UVData A/S, Conscia
A/S, Nets A/S, Profit Software Oy og Mansoft A/S.

