Hollandske IT-infrastrukturekspert Vosko, bliver en del af Conscia
29. juni 2017, Brøndby, Danmark & Gouda, Holland, – Conscia, der er ekspert i netværk,
datacenter-teknologi, sikkerhed og mobility samt Cisco Gold Partner i Danmark, Sverige og
Norge, har indgået en aftale om at købe hollandske Vosko B.V. (“Vosko”), der er Cisco Gold
Partner og udbyder af sikker netværksinfrastruktur og managed services.
Conscias bestyrelsesformand, Mogens Elsberg, udtaler: ”De seneste par år har Conscia udvidet
sin forretning i Danmark til både Sverige og Norge, og vi er nu klar til at tage et stort skridt ind
på det hollandske marked. Vi mener, Conscia og Vosko er et godt match, ikke kun i forhold til
deres tilgang til teknologi men også fra et mere kulturelt perspektiv, hvor begge virksomheder
har stort fokus på kompetencer og på at tilføre værdi til kunderne.”
Vosko – et nyt medlem i Conscia-familien af infrastruktur-eksperter
Vosko er en privatejet og særdeles kompetent, full-service udbyder af netværk, unified
communications, sikkerhed, datacenter og managed services i Holland.
Vosko designer, implementerer, sikrer, vedligeholder og administrerer store og komplekse
infrastrukturnetværk til både private virksomheder og den offentlige sektor. Især indenfor
sundhedssektoren, stat og videregående uddannelsesinstitutioner har Vosko særlig stor
tilstedeværelse.
”Jeg glæder mig til at blive en del af Conscia-familien,” siger Marc Gozeling, CEO hos Vosko.
”Vores virksomheder passer værdimæssigt utrolig godt sammen. Efterhånden som
virksomheder presses af forventninger om mere innovation, bliver pålidelig
kommunikationsinfrastruktur på tværs af funktioner en mere og mere strategisk og afgørende
kritisk succesfaktor. Sammen med Conscia kan vi fortsætte med at udvide vores services og
stærke omdømme på det hollandske marked og dermed styrke vores customers-first-tilgang.”
“Sammen bliver vi en af de førende i Nordeuropa indenfor løsninger til
netværksinfrastruktur,” tilføjer Ernst Nijkerk fra Nijkerk Holding B.V., Voskos hidtidige ejer.

Conscia A/S – Kirkebjerg Parkvej 9 – 2605 Brøndby – Denmark – Phone +45 7020 7780 – www.conscia.com
1

“Som en del af vores holdingselskab i mere end 20 år, har Vosko bygget en lang række
kundeorienterede og særdeles innovative infrastrukturløsninger. Begge virksomheder vil få
stor gavn af vidensdeling, der kommer kunderne til gode.”
Udover at blive en del af en større koncernstruktur, vil der ikke blive foretaget nogle større
ændringer ved Voskos nuværende organisation, der fortsat vil operere som en uafhængig
leverandør af infrastruktur i Holland. Vosko vil introducere Conscias enestående serviceløsning til det hollandske marked, og der vil være udveksling af teknologikompetencer og
viden på tværs af landegrænserne.
“Vi ser frem til at arbejde sammen med Marc og hans team, og vi glæder os også til at tilbyde
vores prisvindende serviceløsning CNS til kunder i Holland, og dermed hjælpe dem med lifecycle management af deres kritiske infrastruktur,” siger Mogens Bransholm, CEO, Conscia.
En yderst kompetent og kvalitetsbevidst Cisco partner
Administrerende Direktør for Cisco i Holland, Edwin Prinsen, har følgende kommentar til
opkøbet: “Vosko er en dygtig og meget kvalitetsbevidst Cisco partner i Holland. Vi er meget
glade for, at de nu bliver en del af Conscia-familien, som vi kender som en utrolig stærk Cisco
partner med førende kompetencer indenfor Cisco sikkerhed og datacenter.”
Kundefordele og fremtidig vækst
”Dette skridt er meget spændende, og vi har store forventninger til fremtiden. Jeg er
overbevist om, at begge virksomheder kan få glæde af hinanden, og at sammenlægningen vil
give nye muligheder for både vores kunder og medarbejdere, og som sådan vil skabe
yderligere vækst fremover,” slutter Mogens Elsberg, Conscia.

Om Conscia:
Conscia leverer it-infrastrukturløsninger og 24/7-services inden for netværk, datacenter, sikkerhed og
mobilitet. Sammen med vores kunder arbejder vi målrettet for at få det størst mulige udbytte af de nyeste
teknologier. Vi vil være de dygtigste inden for vores områder og kombinerer en dyb faglighed med den
rette indstilling til, at projekterne lykkes, og at opgaver løses hurtigt og effektivt. Conscias viden og unikke
serviceydelser sikrer vores kunder en konstant udvikling samt stabil drift. Vi er ambitiøse og sætter
niveauet højt, og vi arbejder aktivt for at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere. Conscia er
ejet af den nordiske kaptialfond Axcel, der fokuserer på mellemstore virksomheder.
Læs mere på www.conscia.com eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter
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Om Vosko:
Vosko er en full-service udbyder af enterprise-networking, unified communications, sikkerhed, datacenter
og managed services i Holland. Vosko designer, implementerer, sikrer, vedligeholder og administrerer
store og komplekse netværk. Med hovedkontor i Gouda, Holland, har Vosko skabt en stærk position
indenfor både private virksomheder og offentlig sektor, og de har særlig stor tilstedeværelse indenfor
sundhedssektoren, stat og videregående uddannelsesinstitutioner.
Oppenheimer Europe Ltd. har haft eksklusivitet som finansiel rådgiver til Vosko og Nijkerk Holding B.V. i
forbindelse med denne aftale.

Kontaktinformation:
Marc Gozeling, CEO, Vosko
Phone: +31 650294225
marc.gozeling@vosko.nl
Dorthe Dahlin Irvold, Kommunikationsdirektør, Conscia
Telefon: +45 20 42 96 11
di@conscia.com
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