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Umbraco vil
vokse efter
salg til
kapitalfond

It-virksomheden Umbraco har solgt størstedelens af ejerskabet i virksomheden til den
svenske kapitalfond Monterro. Med den nye
ejer skal der endnu mere skub på den vækst,
Umbraco i forvejen har gang.
Mathias Sandal Banke
masba@jfmedier.dk

ODENSE: Den svenske kapitalfond Monterro har gjort indtog i Odense, efter it-virksomheden Umbraco mandag
har skrevet under på at sælge
størstedelen af virksomheden til fonden.
- Jeg er superglad for, at det
sker. Monterro er de helt rigtige ejere til sammen med
den nuværende ejerkreds at
tage Umbraco til nye niveauer, siger Kim Sneum Madsen,
direktør for Umbraco.
Umbraco har siden 2005
udviklet en platform til at
håndtering af hjemmesider,
et såkaldt content management system (CMS). I dag
bruges virksomhedens platform til at varetage 730.000
hjemmesider verden over.
Folkene i Monterro kommer fra en lignende baggrund, og lige netop derfor er
kapitalfonden et godt match
for Umbraco.
- Mange fra Monterro har
arbejdet i den svenskfødte
virksomhed Episerver, som
de har været med til at skalere og vokse til der, hvor den
virksomhed er i dag. De kommer med smarte penge, fordi
de har en ekstensiv erfaring
inden for det her domæne,
forklarer Kim Sneum Madsen.
Episerver er en af Umbracos største konkurrenter,
men ud over Monterro-folkenes fortid, har den ikke noget med kapitalfonden at gøre.
Direktøren ønsker ikke at
fortælle, hvor stor en procentdel af virksomheden
Monterro har købt, ud over at
der er tale om en majoritet.
Beløbet ønsker han heller ikke at udtale sig om.

Fortsætter vækstrejsen

Umbracos platform udmærker sig ved at være open source. Det betyder, at alle kan
hente Umbracos CMS-platform og ændre i den bagved-

FAKTA
UMBRACOS
EJERFORHOLD
Før Monterros opkøb af Umbraco fordelte ejerskabet sig
mellem direktøren Kim Sneum Madsen og bestyrelsen,
der tæller forretningsinvestoren Torben Frigaard Rasmussen, Poul Anders Lerche
Jensen og Niels Hartvig Rasch, der stiftede Umbraco
A/S i 2014 og var direktør for
virksomheden indtil 2019.
Inden 2014 drev Niels
Hartvig Rasch Umbraco som
enkeltmandsvirksomhed.
Nu er det altså den svenske
kapitalfond Monterro, der
ejer størstedelen af Umbraco. Monterro specialiserer
sig i at skalere, udvikle og
transformere nordiske
softwarevirksomheder til
globale aktører.

CC

Strategien er den
samme: Vi skal
erobre
markedsandele, og
vi skal ud at gøre
vores hoser grønne
hos partnere verden
over og hos
kunderne.

Monterro blev grundlagt i
Sverige i 2012 og har i dag
afdelinger i Stockholm, Oslo
og München. Den råder over
tre fonde med en samlet kapital på 3,1 millioner danske
kroner.
Ifølge Erhvervsstyrelsen ejer
Monterro mellem 66,7 og 90
procent. Poul Anders Lerche
Jensen ejer mellem fem og
10 procent, og det samme
gør direktør Kim Sneum Madsen. Ejerandele under fem
procent fremgår ikke af Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
ERHVERVSSTYRELSEN

liggende kode, og it-virksomheden har endda bygget et
fællesskab af frivillige udviklere, som typisk er brugere af
platformen, der hjælper med
konstant at udvikle produktet.
Indtjening kommer fra
abonnementsløsninger på
Umbracos internetbaserede
lagringsservice og certificering af Umbracos partnere,
som typisk er digitale webbu-

KIM SNEUM MADSEN, DIREKTØR

Kim Sneum Madsen tør godt tro på, at Umbracos medarbejderstab vokser sig til det dobbelte i løbet af de næste par år. De fleste af dem kommer til at have plads i Odense. Arkivfoto: Michael Bager

reauer.
Den model har ført til en
virksomhed i vækst, så Umbraco de seneste fem år er
vokset fra 17 ansatte til at have rundet de 100 for nyligt.
- Der skal fuld skrue på den
fortsatte vækst. Inden sommer snakkede vi om, at vi
skulle være 100 mand. Nu
skal vi så være 200 ansatte inden for de næste tre år, siger
Kim Sneum Madsen.
Størstedelen af de nye ansatte skal have plads i Oden-

se, men en del kommer også
til at sidde i salgsafdelinger i
lande, hvor Umbraco er til
stede.

Erobrer udenlandske
markeder

Det er kun et par måneder siden, at Umbraco kunne præsentere et pænt regnskab.
Trods corona steg resultatet
før skat med 14 procent i
2020, mens omsætningen
steg med 12 procent.
Da troede Kim Sneum

Madsen på en årlig vækst i
omsætningen på 25 procent
frem til i hvert fald 2023, men
den forventning skruer han
op for nu.
- Vi fastholder forventningen for i år, og så kigger vi ind
i de næste år sammen med de
nye ejere. Vi fortsætter vores
vækstrejse, og den skal være
tocifret, siger Kim Sneum
Madsen og laver en forsigtig
vurdering på 30 til 35 procents vækst i omsætningen.
Aktiviteten i udlandet skal

drive størstedelen af den
vækst. I de nordiske lande og
Holland brager Umbraco
derudaf, i Storbritannien og
USA begynder der at være
fart på, og i Australien er virksomheden begyndt at få fat i
markedet.
- Nu skal vi tage den viden
og erfaring, Monterro har erhvervet sig, og inkorporere
det i den måde, vi gør tingene på. Det kan være, hvilken
tilgang der virker på de forskellige markeder. Der vil forhåbentligt være nogle genveje, vi ellers ikke ville have
haft.
- Men strategien er den
samme: Vi skal erobre markedsandele, og vi skal ud at
gøre vores hoser grønne hos
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Ejerne af Umbraco er godt
tilfredse med
salget af virksomheden til
den svenske
kapitalfond
Monterro. Nu
skal der endnu
mere fart virksomhedens
vækst. PR-foto:
Umbraco
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Der er stor opmærksomhed om
bæredygtighed, og vi har
opbygget vores system, så det er
helt i top i den retning.
BJØRN MICHAEL ANDERSEN, DIREKTØR BA TECHNOLOGIES

RECEPTION / 60 ÅRS FØDSELSDAG

BA Tecnologies' kunder er typisk bolig-foreninger og -selskaber med
mange lejligheder. Arkivfoto: Mette Mørk

Odense-firma
installerer 9000
målere med
ny software
Fynske BA Technologies bruger miljøbesparelser og software til at klare sig
i konkurrencen om varmekunderne.
Jesper Beenfeldt Nielsen
jeb@fyens.dk

partnere verden over og hos
kunderne, slår Kim Sneum
Madsen fast.

FAKTA

Forbliver open source

Hjemsted: 5000 Odense C

Selvom Umbraco nu ejes af
en kapitalfond, ændres der
ikke på forretningsmodellen
med et open source-produkt.
Dels har det vist sig at være en robust og givtig forretningsmodel for Umbraco,
dels har virksomheden brugt
tid og energi på at opbygge
det store netværk af brugere,
der hjælper med udviklingen
af platformen.
- Vi får kodeændringsforslag fra brugerne af programmet hele tiden. Det betyder,
at vi laver forbedringer af
softwaren ud fra det virkelige
liv.
- Det er en af nøglerne til
vores succes i en teknologiverden, hvor ændringer sker
hurtigere og hurtigere. Det
sikrer en overensstemmelse
mellem markedet og os, og
det giver baghjul til den traditionelle måde at udvikle på.
- Monterro tror på den
måde at drive forretning på,
understreger Kim Sneum
Madsen.
Tanken bag open source og
programmering i fællesskab
ses allertydeligst, når Umbraco årligt afholder eventet Codegarden, hvor de inviterer
programmører til tre dage i

UMBRACO A/S
CVR-nummer: 35 86 65 82
Direktion: Kim Sneum Madsen
Bestyrelse: Torben Frigaard
Rasmussen (formand), Niels
Hartvig Rasch, Poul Anders
Lerche Jensen
Regnskab for 2020 (2019):

● Omsætning: 47,9 millio-

ner kroner (42,6)

● Resultat før skat: 860 tu-

sinde kroner (751)

● Resultat efter skat: 1 million kroner (0,6)
● Egenkapital: 10,7 millioner kroner (9,7)
● Antal ansatte: 54 (44) ved sommeren 2021 cirka
100
Odense med kodning og diskussion af alt, der har med
Umbraco og gøre.
Og det fortsætter altså i
2022 med de nye ejere.
- Vi forlader ikke Odense.
Vi skal stadig give den gas, og
vi vil stadig lave events, siger
Kim Sneum Madsen.

ODENSE: Siden marts har
Odense-virksomheden BA
Technologies været i fuld
gang med at installere nye
målere i lejligheder i Aalborgområdet. 9000 stk. bliver det
til alt i alt - måske endnu flere - så ordren er en milepæl
for firmaet.
- Det svarer til en femtedel
af vores årlige omsætning, siger direktør og medejer Bjørn
Michael Andersen, der ikke
vil oplyse værdien på ordren.
Det er Himmerland Boligforening i Aalborg, der får
skiftet vand- og varmemålere i 3000 af foreningens 7500
lejligheder, og da der skal flere målere til hver bolig kommer antallet i vejret.
Målerne er lavet af den
danske producent Kamstrup,
men det er Odense-folkene,
der har udviklet den software, der er en stor del af løsningen.

Beboere kan følge
forbruget

Himmerland Boligforening
er den første kunde, der har
købt hele den store pakke
med software.
Det fynske system henter
dataene i målerne og sørger
for opkrævning hos beboerne, som den slags systemer
skal gøre. Men derudover giver det særlig indsigt for både

boligforening og beboere.
- Med de nye målere kan vi
fjernaflæse time for time og
på den måde få en meget tidlig indikation af eksempelvis
et ekstraordinært vandforbrug, måske forårsaget af en
lækage. Samtidig kan den enkelte beboer via en webportal følge sit forbrug langt mere detaljeret end hidtil, hvilket vi er overbeviste om, vil
give en øget bevidsthed om
eget forbrug – og i den sidste
ende også et lavere forbrug,
siger direktør Ole Nielsen,
Himmerland Boligforening
ifølge en pressemeddelelse.

Satser på grønt

Han understreger, at det fynske system er valgt, fordi det
gør det lettere at spare på ressourcerne både for teknikere
og forbrugere.
- Vi forventer, at mange flere boligforeninger vil have
samme tilgang. Der er stor
opmærksomhed om bæredygtighed, og vi har opbygget
vores system, så det er helt i
top i den retning, siger Bjørn
Michael Andersen, der tidligere har været direktør for
vandhanevirksomheden Damixa.
BA Technologies har 20 ansatte - heraf fire-fem til udvikling af software - og har
ifølge direktøren været i konstant vækst i 10 år. I 2020 fik
virksomheden et overskud på
2,6 millioner kroner før skat en million kroner mere end
året før.

Så blev det Søren Vestergaards tur til at fylde 60 år.
TKT Arkitekter vil i den anledning gerne invitere
bygherrer, samarbejdspartnere og venner af huset
til reception med lidt hyggeligt samvær
Fredag d. 20 / 8 2021 kl. 13 - 16
på Landkildegaard - Landkildevej 60,
5220 Odense SØ

Bolig til salg

Erhvervsejendom 5450 Otterup
Kun 8 minutters kørsel fra Odense
3.470 m2 under tag, 15.000 m2 indhegnet grund,
heraf 10.000 m2 asfalteret. Stort kontor, frokoststue og personale-faciliteter. Ejendom opdelt
i 5 matrikler. Kan købes samlet eller enkeltvis.
Sælgerfinansiering tilbydes. Pris kr. 4.900.000,Henv. til ejer på 30 66 10 23 eller
Restato ejendomsmægler 66 14 88 30

Erhverv

EJENDOMSFORENINGEN FYN
afholder ordinær
generalforsamling
onsdag, den 1.9.21, kl. 10.00
i foreningens lokaler
Tarupvej 80, 5210 Odense NV.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Det vil være muligt at give
bestyrelsen fuldmagt i
afstemningsforhold. Fuldmagt til
generalforsamlingen kan
rekvireres i foreningens
sekretariat.

