
Hostinggroep Intelligent splitst in Combell en
Sentia
Intelligent, de hostinggroep boven Combell en Sentia, splitst zich
in twee zelfstandige hostingbedrijven. Elk bedrijf kan zo
autonoom haar toekomstpad verder uitstippelen: Combell met
producten en diensten voor KMO’s en zelfstandigen, en Sentia
met complexe hosting- en applicatie oplossingen voor grote
bedrijven.

Tot voor kort fungeerde Intelligent als hostinggroep boven Combell en Sentia, de twee flagship

brands van de groep. Sinds de overname van de Deense hostinggroep Zitcom in 2017 door

Combell, is het voor zowel Sentia als Combell een logische stap om te splitsen in twee

zelfstandige groepen met elk hun eigen commerciële focus, terwijl ze operationeel al grotendeels

op eigen benen stonden. Deze splitsing laat beide bedrijven toe om niet alleen te focussen op

hun eigen klantensegment, maar bovendien ook om haar eigen accent te leggen op vlak van

R&D, bedrijfsprocessen en cultuur.



 

Beide bedrijven hebben ook de uitgesproken ambitie om hun respectievelijke marktpositie in

Europa te versterken d.m.v. een actieve Buy & Build strategie. Door duidelijk te kiezen voor

productspecialisatie, marktniches en klantensegmenten, kunnen beiden ook efficiënter

acquisities uitvoeren en sneller synergiën realiseren.

 

Frederik Poelman blijft Managing Director voor Combell Group Benelux, Stefan Rosenlund

(voormalig CEO Zitcom) wordt Managing Director van Combell Group Scandinavië. Voor Sentia

wordt Jakob Norup (voormalige CEO van Hosters) aangesteld als Managing Director

Denemarken. Ian Zein blijft CEO van Sentia Group.

 

Combell en Sentia beschikken elk respectievelijk over meer dan 330 en 430 enthousiaste

hostingspecialisten verspreid over België, Nederland en Denemarken. In 2017 realiseerde

Intelligent een omzet van ongeveer 200 miljoen euro, ongeveer evenredig verdeeld over

Combell Group en over Sentia Group.

 

“De splitsing laat ons toe om zowel Combell als Sentia te laten verder werken
op hun eigen ambitieuze groeiplannen door het continueren van de Buy &
Build strategie en het realiseren van sterke organische groei. Dat kan alleen
met een vlijmscherpe focus en duidelijke structuren.”
— Jonas Dhaenens, CEO Combell Group

Een verhaal van groei en grote ambities

 

Combell heeft de ambitie om op middellange termijn door te groeien tot één van de grootste

Europese hostingspelers en wordt hierin sinds 2015 ondersteund door groeikapitaal verschaft

door het management en door Waterland Private Equity.

 



“Na 23 overnames op vier jaar tijd, zijn zowel Combell als Sentia uitgegroeid
tot sterke en professionele organisaties. We zijn blij dat beide bedrijven nu
voldoende schaal bereikt hebben om niet alleen op eigen benen te staan maar
ook zelfstandig hun organische en acquisitieve groeiambities verder kunnen
realiseren.”
— Cedric Van Cauwenberghe, Managing Partner Waterland Private Equity Investments

 

Door de recente overname in juni 2017 van Zitcom in Denemarken, voorafgaand aan tal van

andere lokale overnames, is Combell hiermee ondertussen de derde grootste webhoster

geworden van Europa. De groep heeft het meeste klanten op de Scandinavische markt. Dat is te

danken aan de overname van DanDomain eind 2016 en recent ook Surftown. Met die laatste

overname zet Combell Group ook voet aan land in Zweden, een land waar het in 2018 verder wil

groeien.

 

In België is Combell de marktleider met een marktaandeel van meer dan 70% in

gestandaardiseerde website- en applicatiehosting voor KMO’s.  Dat laatste is niet enkel te

danken aan acquisities maar evenzeer door een sterke organische groei en hoge

klanttevredenheid.

 

Ongeveer 18 maanden geleden breidde ook Sentia zijn activiteiten uit naar Denemarken via de

acquisitie van Solido en Jaynet. Eind 2017 nam het ook Nederlandse cloudspecialisten Amsio en

Vellance over. Nu gebruikt de groep dezelfde succesformule om zich verder op de Deense markt

te begeven. Met de strategische acquisities van Hosters, Athena en Cohaesio is Sentia nu één

van de leidende ondernemingen op Europees vlak die enterprise managed clouddiensten

leveren in elk land waarin de groep actief is.

 

"Dankzij de splitsing is het mogelijk om met meer focus verder te ondernemen.
De recente groei in Denemarken past bij de plannen van Sentia om  een
leidende Europese speler te worden in managed services te worden voor
complexe en kritieke applicaties op schaalbare cloudplatformen."
— Ian Zein, CEO Sentia Group



OVER COMBELL GROUP

Combell Group consists of several well-known and respected hosting brands, offering services from domain
names, email and shared hosting up to online presence, e-commerce solutions and managed hosting in the
cloud. The group consists of several well-known and respected hosting brands, like Combell in Belgium, Byte in
The Netherlands and DanDomain and UnoEuro in Denmark.

The group has around 330 employees and offices in Belgium, The Netherlands and Denmark with an expected
revenue of € 72M in 2017.
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