Ejerskifte og ny investering

It-konsulenthus skruer op for ambitionerne for data og kunstig intelligens
Inspari, der er et af landets mest anerkendte it-konsulenthuse, får ny ejerstruktur. Medstifter og nuværende
adm. direktør, Jens-Jacob Aarup, indgår partnerskab med kapitalfonden Blue Equity om at købe øvrige
aktionærer ud.
I takt med at stadig flere forretningsområder bliver digitaliseret og datadrevet, har Inspari haft vind i
sejlene de sidste mange år, og it-konsulenthuset har udviklet sig til at være en sand vækstkomet og en af
landets mest efterspurgte og dedikerede specialister inden for analytics og business intelligence blandt
offentlige og private organisationer. Medstifter og adm. direktør, Jens-Jacob Aarup, er ny
majoritetsaktionær, og han glæder sig over den nye ejerstruktur.
”Inspari går en utrolig spændende tid i møde, og med den nye ejerstruktur har vi det helt rette fundament
til næste skridt. Der er fortsat et stort markedspotentiale i Danmark, og vores rejse her er først lige
begyndt, så vores primære fokus vil være danske virksomheder, nationale som internationale,” siger JensJacob Aarup.
Med det rette fundament vil it-konsulenthuset, der længe har været førende inden for analytics og
business intelligence, nu satse yderligere på nye teknologier som kunstig intelligens og særligt machine
learning.
”Indtil nu har vi været eksperter i at anvende data til at løse vores kunders nuværende problemer, men
vores ambition er, at kunstig intelligens skal integreres i alle danske virksomheder, så vi også kan anvende
data til at forudsige fremtiden og rådgive herefter. Vi vil vise vejen for resten af markedet, og derfor
investerer vi nu massivt i ny teknologi og kompetencer, så vi fortsat kan være erhvervslivets dedikerede
specialist,” siger Jens-Jacob Aarup.
Ved udgangen af 2019 talte kundeporteføljen over 400 danske og udenlandske kunder, og man er allerede i
gang med at hjælpe flere virksomheder via kunstig intelligens.
Kapital fra dansk kapitalfond
Med den nye ejerstruktur følger også en ny medejer i form af Blue Equity, der var et godt match på grund
af kapitalfondens investorkreds og mentalitet.
”Vi er meget glade for at have fået en så stærk samarbejdspartner som Blue Equity ombord. De er ejet af
gode, danske virksomheder og investorer, der tænker med en god horisont på et marked i konstant
forandring, og det er vigtigt for os. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde, der betyder, at vi kan sætte
endnu mere tryk på det danske marked samt på ambitionerne for brug af data og kunstig intelligens,” siger
Jens-Jacob Aarup.
Hos Blue Equity er man ligeledes begejstret for den nye investering.
”Vi er stolte over at være blevet valgt som fremtidig partner for Inspari, der har unikke løsninger og
kompetencer på et marked, der kun vil blive endnu større i fremtiden. Det er en utroligt veldrevet
virksomhed med et godt fundament for yderligere vækst, og vi glæder os til at komme i arbejdstøjet,” siger
Christian Møller, managing partner hos Blue Equity.
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I forbindelse med den nye ejerstruktur sælger tidligere aktionærer STIBO A/S, Kasper Kamp Simonsen og
Martin Høgsted deres aktier. Alle har de været med på en del af virksomhedens rejse, og føler at det
nuværende tidspunkt er det rette til et exit.
Den nye ejerstruktur kræver godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
For yderligere information, kontakt venligst
Jens-Jacob Aarup, CEO, Inspari A/S, jja@inspari.dk +45 20 26 86 60
Christian Møller, Managing Partner, Blue Equity, chmo@blue.dk +45 25 12 24 69
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