
Dansk cloud og hostingfirma modtager stor investering fra 
international kapitalfond 
 
Den internationale kapitalfond HgCapital har foretaget en stor investering i den succesfulde 

danske cloud- og hostingvirksomhed Zitcom A/S.  Investeringen betyder, at Zitcom A/S, der 

tæller brands som Wannafind, UnoEuro og Curanet, får ny ejerstruktur og større ressourcer 

til at indfri sin ambition om at levere hosting- og cloudløsninger i absolut topklasse.  

 

Hostingvirksomheden Zitcom A/S har modtaget en stor investering fra den internationale 

kapitalfond HgCapital, der bl.a. specialiserer sig i effektivisering af europæiske 

it-virksomheder. 

 

Investeringen betyder, at HgCapital overtager aktiemajoriteten fra to af Zitcom A/S’ tidligere 

partnere, som ønskede at forfølge nye forretningseventyr. Direktør for det nye selskab 

bliver Stefan Rosenlund, tidligere partner og salgsansvarlig i Zitcom A/S, der som en del af 

transaktionen geninvesterer sin aktieandel i det nye selskab.  

 

Som salgsansvarlig for Zitcom A/S har Stefan Rosenlund tidligere været med til at etablere 

og udvikle brands som Wannafind, UnoEuro og Curanet i det danske hostinglandskab. Han 

glæder sig nu til at stå i spidsen for Zitcom A/S og til det tætte samarbejde med HgCapital: 

 

“I HgCapital har vi fundet den perfekte samarbejdspartner til at hjælpe os med vores mission 

om at levere hosting- og cloudløsninger i absolut topklasse. Med investeringen får mit hold 

og jeg langt bedre betingelser for at styrke og udvide vores position i det danske marked, og 

det glæder vi os rigtig meget til.”, siger Stefan Rosenlund.  

 

Styrkelse af forretningen 

 

HgCapital, der indtil maj i år havde den succesfulde, danske it-virksomhed e-conomic i sin 

portefølje, glæder sig til at hjælpe Zitcom A/S med at fortsætte væksten på det danske 

marked. 

 

Nick Jordan, investeringsdirektør for den portefølje, som Zitcom A/S bliver en del af, udtaler:  

 

“Stefan og hans hold har opbygget en meget differentieret hostingforretning, der henvender 

sig til flere attraktive vækstsegmenter i markedet for cloudløsninger. Vi er rigtig glade for at 

have fået muligheden for at hjælpe dem med at styrke forretningen yderligere. HgCapital 

har en lang tradition for at investere i nordiske it-virksomheder, der henvender sig til 

SME-segmentet, og vi er glad for at kunne føje Zitcom A/S til den portefølje.” 
 

 

 



 

 

Yderligere oplysninger: 

Kontakt Stefan Rosenlund, direktør for Zitcom A/S, på telefon +45 69 10 60 06 eller 

srn@zitcom.dk.  
 

 

 

Om Zitcom A/S 

Zitcom A/S er moderselskab for hostingvirksomhederne Zitcom, Wannafind, UnoEuro og Curanet, 

som henvender sig til hver sin målgruppe på det danske marked for hosting- og cloudløsninger.  

 

Zitcom A/S betjener mere end 100.000 private og virksomhedskunder og har igennem mere end 

15 år fremvist en stabil vækst i både omsætning og indtjening.  

 

I 2014 havde Zitcom A/S en omsætning på DKK 81 mio.. En stigning på 11 pct. i forhold til DKK 73 

mio. i 2013. Overskuddet efter skat blev på DKK 11,9 mio. mod DKK 11,3 mio. året før.  

 

Zitcom A/S blev stiftet i år 2000 af Lars Kromand, Pelle Martin Smidt og Stefan Rosenlund og 

beskæftiger i dag 35 medarbejdere.  

 

www.zitcom.dk  

 

Om HgCapital 

 

HgCapital er en international kapitalfond, som beskæftiger mere end 100 medarbejdere fordelt på 

kontorer i London og München.  

 

HgCapitals investerer i industri, service, TMT (teknologi, media, telekom) og vedvarende energi og 

forvalter mere end £ 5,2 mia. for sine kunder, der bl.a. tæller forsikringsselskaber samt private og 

offentlige pensionsfonde.  

 

For at give sine kunder det bedst mulige afkast identificerer og investerer HgCapital i etablerede 

nichevirksomheder, som har potentiale til at vokse hurtigere end markedet og blive ledende 

aktører inden for deres sektor. 

 

www.hgcapital.com  
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