Sentia opkøber den danske hosting- og cloud
serviceudbyder Netgroup
København, 18. januar 2019: Sentia Group realiserer pr. dags dato, med overtagelsen af Netgroup A/S, et
nyt strategisk opkøb på det danske marked indenfor hosting og managed cloud services.
Sentia Group, en førende leverandør af managed cloud-tjenester, har opkøbt hosting- og cloud serviceudbyderen
Netgroup A/S i en strategisk indsats for at styrke virksomhedens cloud-first strategi samt udbrede tilstedeværelsen i
Danmark og Norden.
Peter Michael Nielsen, adm. direktør ved Sentia Denmark udtaler:
”Vi byder Netgroup velkommen som en forstærkning af Sentias brand, der giver vores forretning en samlet størrelse og
omsætning på mere end 400 mio. kr. samt tilstedeværelsen af både kunder samt 180 dygtige medarbejdere i de tre
centrale danske regioner. Med vores fælles kundebase, der benytter sig af nært beslægtede ydelser, er
kernekompetencerne, ekspertisen samt teknologien hos både Sentia og Netgroup et perfekt match. Sammen er vi en
stærk spiller på det europæiske marked med en global omsætning på over 800 mio. kr., der dagligt hjælper vores kunder
med succesfuld transformation til private eller public cloud-tjenester.”
Jacob Tackmann Thomsen, ejer af Netgroup, siger:
”Netgroups fantastiske medarbejdere skal have en stor tak. De demonstrerer dagligt hvordan fokus på mennesker,
kunder og kvalitet er en uovervindelig kombination. Ved at forene det bedste fra begge organisationer, er jeg stærkt
overbevist om, at konsolideringen af Netgroup og Sentia vil skabe en førende managed cloud service provider i
Danmark.”
Sentias danske ledelse har i fællesskab med Netgroup etableret en robust integrationsplan, der sikrer kontinuitet for
både medarbejdere og kunder igennem 2019. Netgroup vil under Sentia Denmarks ledelse fortsat servicere kunder fra
det velkendte kontor i Store Kongensgade i København.
”Netgroups team og løsninger er af høj kvalitet og synergieffekten mellem vores organisationer betyder, at vi på sigt kan
tilbyde øget kundeværdi inden for ledende områder, herunder Microsoft Azure, Amazon Web Services og private cloud.”,
siger Peter Michael Nielsen, administrerende direktør ved Sentia Denmark
Finn Vagner, administrerende direktør i Netgroup, udtaler:
"Jeg er glad for og stolt over at være en del af Netgroup, der med Sentias opkøb, nu løftes til et nyt og højere niveau.
Størrelse betyder noget, når den højeste ekspertise inden for forretningsinnovation og managed cloud-tjenester skal
leveres. Vores kunder vinder på stordriftsfordele og kan se frem til øget robusthed i fremtidens leverancemodeller. Vi vil
føre an blandt verdens innovative cloud-løsninger ved at sætte vores kunders forretningsbehov højest."
Gennem Sentias markante position, som både Microsoft Azure Expert MSP samt AWS Advanced Partner, vil kunder med
løsninger hos Netgroup og Sentia fortsat opleve sikker og stabil it-drift, uanset om de benytter AWS, Azure, private cloud
eller en kombination heraf.
I et forenet Sentia vil de nære og loyale kunderelationer dyrkes. Kunder vil fortsat opleve et tæt partnerskab og føle sig
som mere end blot 'det næste nummer i køen', og sammen, vil Sentia og Netgroup fokusere på cloud - et område i
massiv vækst blandt den fælles kundebase.
Som et resultat af opkøbet kan kunder forvente en oplevelse af at blive ført trygt gennem deres cloudrejse i en fremtid
karakteriseret af en større serviceportefølje, højere kvalitet og forbedret support. Samlet, får kunder de nødvendige
forudsætninger for at kunne tackle deres organisatoriske udfordring: at optimere den nuværende forretning og på
samme tid innovere for at fastholde sin markedsrelevans, opbygge konkurrencefordele og lede vejen i deres branche.
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Fakta
Netgroup:
Som dansk hosting- og cloud serviceudbyder har Netgroup siden 2001 leveret it-løsninger af høj kvalitet til en bred vifte
af danske og internationale virksomheder inklusive Scandlines, Hi3G, RPC Superfos og EDC. Primære ydelser i Netgroups
serviceportefølje omfatter cloud-hosting, colocation, managed services, it-sikkerhedsløsninger, netværksløsninger samt
applikationsdrift. Kunder tilbydes en stærk og robust it-infrastruktur, der udgør den optimale teknologiske platform for
fleksible og sikre løsninger, som understøtter kundernes forretning.

Sentia:
Sentia, stiftet i 1999, er én af de førende virksomheder inden for forretningskritiske managed cloud-tjenester i Europa
med mere end 430 ansatte fordelt på Holland, Belgien og Danmark. Sentias fornemste opgave er at guide kunder
gennem deres cloud-rejse og optimere deres forretning samt hjælpe virksomheder med at fuldt udnytte
digitaliseringsfordele. Sentia er certificeret i henhold til ISO 27001, 14001, 9001, NEN 7510, GxP samt er ISAE 3402 type
2-revideret. Foruden drift af egen europæiske Sentia Cloud er gruppen revideret som officiel managed cloudleverandør
inden for både Amazon Web Services og Microsoft Azure.
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