Zitcom Group bliver en del af Intelligent
Den belgiske hostinggruppe Intelligent har købt Zitcom Group.
Med opkøbet af Zitcom Group bliver Intelligent også
markedsledende på det danske SMV-hostingmarked, hvor de i
forvejen er repræsenteret af DanDomain-brandet.

Den belgiske hostinggruppe Intelligent har købt Zitcom Group, der tæller brands som
Wannafind, ScanNet og UnoEuro. Gennem egne brands som Combell, Easyhost og Byte er
Intelligent markedsleder inden for hosting til små og mellemstore virksomheder (SMV) i
Benelux-landene. Med opkøbet af Zitcom Group bliver Intelligent også markedsledende på det
danske SMV-hostingmarked, hvor de i forvejen er repræsenteret af DanDomain-brandet.
For at samle Intelligents danske aktiviteter bliver DanDomain integreret som brand i Zitcom
Group under ledelse af Stefan Rosenlund. Stefan Rosenlund, der også fortsætter som leder af
Zitcom Group, glæder sig til at bygge videre på det fundament, som er blevet lagt i DanDomain:

Jeg glæder mig til at videreudvikle DanDomain-brandet og til at lære de
mange medarbejdere og kunder bedre at kende. Det er med stolthed og
ydmyghed, at jeg påtager mig ansvaret for et samlet Zitcom- og DanDomainhold, og jeg har stor respekt for de resultater, som DanDomain har opnået –
ikke mindst med deres webshop, der i dag er én af Danmarks førende.
— Stefan Rosenlund, CEO Zitcom Group

I Intelligent får Zitcom Group mulighed for at bygge videre på den strategi, som de har lagt for
det danske hostingmarked.

Den opskrift, der ligger til grund for Intelligents succes, er nærmest identisk
med den, vi følger og har fulgt i Zitcom Group. Intelligent har i mange år - og
med stor succes - arbejdet ud fra en multibrandstrategi med fokus på stærke
kunderelationer, teknisk innovation, strategiske opkøb, en sund økonomi og
intelligente løsninger. Den samme opskrift har Zitcom Group fulgt - bare i
Danmark. Intelligent og Zitcom Group har samme DNA og ambitioner, hvilket
var grunden til, at vi valgte at blive en del af Intelligent.
— Stefan Rosenlund, CEO Zitcom Group

Med opkøbet bliver Intelligent markedsledende på det danske marked for hosting til små og
mellemstore virksomheder. Jonas Dhaenens, CEO for Intelligent, uddyber, hvorfor han ser
Zitcom Group og Intelligent som det helt rigtige match.

Opkøbet af Zitcom Group er en attraktiv og naturlig forlængelse af vores buyand-build-strategi – både set fra et kulturelt og et strategisk perspektiv. Zitcom
Group er kendetegnet af en stor faglig stolthed, en umættelig iværksættertrang
og har haft stor succes med at opbygge en skarpt defineret portefølje af
hostingbrands til danske SMV’er. Zitcom Group passer perfekt ind i Intelligents
kultur og strategiske målsætninger for det danske SMV-hostingmarked.
— Jonas Dhaenens, CEO Intelligent Group

Med Zitcom Group bliver vi markedsledende i Danmark og Benelux, og som samlet gruppe
bliver Intelligent én af Europas største hostingvirksomheder. Vores ambitioner rækker dog
videre end det, hvorfor flere opkøb – primært i Benelux og Skandinavien – bliver en central del
af vores vækststrategi."
Intelligent har et tæt økonomisk samarbejde med Waterland Private Equity Investments. Om
opkøbet af Zitcom Group, siger Cedric Van Cauwenberghe, partner i Waterland.

Med Zitcom Group og Intelligent forener vi to af branchens bedste
management teams, der begge arbejder med den nyeste teknologi og har
formået at kombinere høj organisk vækst med succesfulde opkøb. Sammen
kommer Intelligent og Zitcom til at udgøre en stærk platform, der er klar til at
spille en hovedrolle i konsolideringen af den europæiske SMV-hostingindustri.
— Cedric Van Cauwenberghe, partner i Waterland
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Om Intelligent Group
Intelligent Group er moderselskab for en bred portefølje af hostingbrands, der henvender sig til
SMV-segmentet i Benelux og Skandinavien. Gruppens brands tæller bl.a. Combell i Belgien,
Byte i Holland og DanDomain i Danmark.
Ud over domæneregistrering, webhosting og e-mailløsninger tilbyder Intelligent Group også
cloud servere og skræddersyede hostingløsninger. Med opkøbet af Zitcom Group råder
Intelligent over mere end 300 specialister i Belgien, Holland og Danmark, hvor gruppen er
markedsleder inden for shared hosting til SMV-segmentet. Intelligent Group har historisk set
oplevet en stærk organisk vækst.
Med mere end 10 transaktioner inden for de sidste to år har Intelligent Group også opbygget
stor ekspertise i strategiske opkøb, der er en vigtig del af gruppens buy-and-build-strategi. Med
tilføjelsen af Zitcom Group bliver Intelligent Group den tredjestørste leverandør af hosting til
europæiske SMV’er og betjener mere end 70% af alle belgiske og danske SMV’er, der er på
nettet. Intelligent Groups samlede omsætning for 2017 forventes at runde DKK 557 mio.

Intelligent

Om Zitcom Group
Zitcom Group er moderselskab for en bred portefølje af cloud- og hostingbrands, der henvender
sig til SMV-segmentet i Danmark. Ligesom Intelligent Group har Zitcom Group siden starten i
år 2000 oplevet en stor organisk vækst, som inden for de seneste 18 måneder er blevet suppleret
med strategiske opkøb af ScanNet, Meebox, Web10/TalkActive og Danhost.
Zitcom Groups brands tæller Zitcom, Wannafind, ScanNet, Curanet, UnoEuro, Cloud.dk,
Web10, Danhost og nu også DanDomain. Zitcom Group betjener mere end 175.000 private og
virksomhedskunder og har igennem mere end 17 år fremvist en stabil vækst i både omsætning
og indtjening. Med DanDomain beskæftiger Zitcom Group 160 medarbejdere og forventer i
2017 at nå en omsætning på mere end DKK 300 mio.
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Om Waterland Private Equity Investments
Waterland er en uafhængig kapitalfond, der hjælper iværksættere med at indfri deres
vækstambitioner. Gennem store økonomiske ressourcer og et stærkt branchekendskab hjælper
Waterland sine porteføljevirksomheder med at vokse hurtigt og sundt – både organisk og
gennem opkøb. Waterland indgår som en aktiv aktionær i sine porteføljevirksomheder og
spiller en nøglerolle i virksomhedernes strategiske og operationelle udvikling, vækst og
performance.
Waterland råder over et rutineret og dynamisk investeringshold, der hjælper sine
porteføljevirksomheder med at opnå stærke positioner i markeder, der hele tiden bliver mere
konkurrenceprægede. Waterland har til dato investeret i mere end 400
virksomheder. Waterland forvalter ca. DKK 30 mia. i investorkapital og har kontorer i Holland
(Bussum), Belgien (Antwerpen), Tyskland (München og Düsseldorf), Polen (Warszawa) og
England (Manchester).
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OM INTELLIGENT

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De
SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, Zitcom, DanDomain en Flexmail. Voor
Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia.
Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen,
klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en
outsourcing aan, voor grote bedrijven.
De groep heeft meer dan 600 experts in dienst verspreid over België, Nederland en Denemarken. De
geconsolideerde omzet voor 2016 bedroeg 96 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk
organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME

branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, Zitcom, DanDomain and Flexmail. For
Large Enterprises the group provides products and services under the names Sentia.
Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain
names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and
outsourcing for large companies.
The group has more than 600 experts spread across three countries in Belgium, The Netherlands and Denmark.
The consolidated turnover for 2016 was 96 million euros. The group expects to continue its strong growth
organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product
knowledge and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises.
La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, Zitcom, DanDomain
et Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia.
Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement.
Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des
serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les
grandes entreprises.
Le groupe emploie plus de 600 experts, répartis dans Belgique, Les Pays-Bas et Danemark. Pour 2016, il a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à
enregistrer une forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par
sa stratégie Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de
qualité et de confiance.

Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder.
Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, Zitcom, DanDomain og Flexmail. Under
navnene Sentia tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.
Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over
domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder
cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.
Koncernen har over 600 eksperter i tre lande, fordelt i Belgien, Holland og Danmark. Koncernens omsætning for
2016 anslås til at beløbe sig til 96 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig
vækst samt opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og
står for kvalitet og tillid.
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