Conscia etablerer sig i Norge gennem opkøb
Conscia, Cisco Gold Partner og ekspert i netværk, datacenter-teknologi, sikkerhed og mobility, køber
den norske Cisco-partner Pundit Networks.
Brøndby 4. februar 2016: Conscia har købt norske Pundit Networks per 1. februar 2016. Pundit er Ciscopartner og leverer konsulenter og løsninger indenfor netværk, datacenter og sikkerhed. Pundit skifter
navn til Conscia.
”Vi har tidligere meldt ud, at vi - sammen med vores ejer Axcel - ønsker at være endnu mere
internationale. For et år siden gik vi ind i Sverige, og nu er det tid til at ekspandere yderligere og gå ind i
det norske marked,” siger Mogens Bransholm, direktør for Conscia.
Cisco-hus med potentiale
”Pundit er et succesfuldt Cisco-hus med kompetente medarbejdere. De befinder sig der, hvor Conscia var
for nogle år siden, så vi kan hjælpe med deres forretningsmæssige udvikling på en lang række områder,”
fortsætter Mogens Bransholm, der også forventer, at Pundit vil få store fordele af Conscias unikke
serviceløsning. ”Jeg glæder mig meget over, at Pundit nu bliver en del af Conscia, og jeg har høje
forventninger til det arbejde, vi kan udrette sammen i Norge,” siger Mogens Bransholm.
Tor Lambrechts, CEO, Pundit, kommenterer købet således: ”Vi vil gerne vokse i Norge og har
kompetencerne på plads. Med Conscia i ryggen får vi en masse god erfaring, der kan hjælpe os med at
realisere vores planer om at blive Cisco Gold Partner. Jeg er sikker på, at Pundit, med Conscias hjælp og
kompetencer, bliver en endnu mere spændende virksomhed for både kunder og medarbejdere.”

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

Om Conscia A/S
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.
Læs mere på www.conscia.dk eller på de sociale medier: Facebook, LinkedIn, Google+ og Twitter.
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