Brøndby/Aarhus, 7. januar 2014

Conscia A/S køber Mobility Architects
Conscia A/S, ekspert i netværk og datacentre, har købt virksomheden Mobility Architects, der er
specialister i at hjælpe Danmarks største organisationer og virksomheder med at udnytte potentialet
i mobilteknologi. Mobility Architects fortsætter som selvstændig forretningsenhed i Conscia og får
repræsentanter i både ledergruppe og salgsledelse.

Conscia A/S har købt specialistvirksomheden Mobility Architects ApS pr. 1. januar 2014.

”Mobility Architects er en veldrevet, innovativ og kundeorienteret virksomhed, som besidder helt unikke
kompetencer inden for mobilitetsområdet,” fortæller en tilfreds Mogens Bransholm, adm. direktør i Conscia
A/S.

Mobility Architects har mange års erfaring med at realisere virksomheders forretningsmål ved hjælp af mobil
IT. Mobility Architects kompetencer omfatter alle discipliner inden for mobile løsninger, herunder
infrastruktur, sikkerhed, app-udvikling, mobil strategi og forretningsudvikling.

Baggrund for opkøbet
I december 2012 solgte Conscia 35 pct. af virksomheden til det ATP-ejede Via Venture Partners. Conscias
strategi omfatter et skarpt fokus og kraftig udvidelse inden for de tre forretningsområder; løsninger til serviceprovidere, datacenter og mobilitet. Købet af Mobility Architects er et resultat af denne strategi.

”Virksomheder og organisationer oplever en eksplosion i antallet af mobile enheder og investerer i løsninger,
der understøtter denne udvikling. Med købet af Mobility Architects bliver vi førende både på infrastruktur og
trådløse netværk samt løsninger til management og sikker håndtering af mobile enheder,” siger Mogens
Bransholm.

Et stærkt værdifællesskab
Mobility Architects beskæftiger fire medarbejdere og er en partnerejet virksomhed. Partnerkredsen består af
Anders Heick, Peter Mohr og Søren Linde.

“Siden vi etablerede Mobility Architects i 2009, er mobil IT blevet strategisk vigtigt. Mange af vores kunder
har en årlig vækst på mere end 100 pct. i antallet af mobile brugere. Vi oplever nu så stor efterspørgsel af
vores ydelser, at vi har brug for et organisatorisk fundament for vores videre udvikling. Det bliver også en
kæmpe fordel for os, at vi til dagligt kommer til at sidde sammen med de bedste eksperter inden for netværk
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og sikkerhed, der jo er elementer i en komplet mobilitetsløsning,” fortæller Søren Linde, Conscia Mobility
Architects og fortsætter:

”Conscia har et ekstremt højt fagligt niveau, og vi har stærke fælles værdier omkring for eksempel
kundefokus, kvalitet og kompetencer. Alt i alt giver det et rigtigt godt grundlag for vores ambitiøse
vækstplaner inden for mobilitet. Sammen med Conscias øvrige medarbejdere og som en del af ledelsen vil vi
sikre denne udvikling samtidig med, at vores kunder fortsat får den bedst mulige service.”

Høje forventninger
Conscia har gennem de ti år, virksomheden har eksisteret, arbejdet med de største virksomheder og
organisationer. Også her er der god synergi:

”Til trods for sin størrelse leverer Mobility Architects ligeledes løsninger til nogle af Danmarks største
virksomheder og organisationer. Det viser, hvor unikke deres kompetencer er,” siger Mogens Bransholm.

”Jeg har høje forventninger til fremtiden. Conscias forretningsområder og kompetencer imødekommer vores
kunders behov bedre end nogensinde. Med købet af Mobility Architects kan Conscia nu levere
værdiskabende komplette IT-løsninger, der går fra datacenteret og helt ud til de mobile brugere,” slutter
Mogens Bransholm, adm. direktør, Conscia A/S.

Om Conscia A/S – Danmarks bedste IT-arbejdsplads
Viden er nøgleordet i vores branche, og vores kunder vælger os, fordi vi er specialister. Vi besidder den viden og de
kompetencer, der skal til for at levere og servicere avancerede, driftssikre netværks- og datacenterløsninger.

I Conscia fokuserer vi desuden på at levere løsninger i højeste kvalitet, og vi forstår, at et godt samarbejde tager
udgangspunkt i virksomhedernes behov og individuelle ønsker til løsninger og services. Kort fortalt forventer vores
kunder en direkte adgang til de dygtigste tekniske konsulenter i Danmark. En forventning, vi forsøger at leve op til hver
eneste dag.

Conscia A/S blev kåret som Danmarks bedste it-arbejdsplads i Great Place to Work® Institutes kåring af Danmarks
bedste arbejdspladser i efteråret 2013. Conscia blev desuden kåret som Danmarks 4. bedste arbejdsplads blandt
mellemstore virksomheder.

Læs mere på www.conscia.dk eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter.

Kontakt:
For yderligere information kontakt venligst kommunikationsdirektør Dorthe Dahlin Irvold på telefon 20 42 96 11 eller
di@conscia.dk.
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