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Blue Equity investerer i Delegate A/S 
Blue Equity indgår partnerskab med ledelsen i Delegate og erhverver betydelig 

minoritetsaktiepost i et af Danmarks fremmeste IT-rådgivnings- og konsulenthuse. Den daglige 

ledelse, Jakob Schou, Peter Østergaard og Thomas Quistgaard, fortsætter som væsentlige 

aktionærer, og Klaus Holse fortsætter som bestyrelsesformand. 

Delegate er stiftet i 2006 og har godt 90 medarbejdere i dag. Virksomheden rådgiver danske 

virksomheder og organisationer om digital transformation og leverer forretningskritiske IT-løsninger 

baseret på Microsoft teknologi. 

Kundeporteføljen inkluderer større danske virksomheder indenfor en række brancher, bl.a. Mærsk, 

Vestas, Novozymes, Lundbeck og ISS; samt offentlige institutioner, bl.a. Fødevarestyrelsen og 

Københavns Universitet. 

Delegate med hovedsæde i Virum, og kontorer i Aarhus og Aalborg, er i 2018 kåret til Europas 10. bedste 

arbejdsplads af Great Place to Work. Og kåret til Danmarks bedste IT-arbejdsplads i 2013, 2014, 2015 og 

2016.  

”Vi glæder os til samarbejdet med Blue Equity. De fokuserer på dygtige danske virksomheder, der er 

positioneret til at drage fordel af de globale megatrends. Det var deres indledende ord til os, og begge 

parter fornemmede fra starten, at der var et rigtig godt fit mellem vores to virksomheder – Blue Equity og 

Delegate. Det giver os mulighed for at fortsætte Delegate’s meget positive udvikling med udgangspunkt i 

vores gode fundament, herunder særligt vores fantastiske medarbejdere, og vores værdiskabende 

løsninger. Vi får en stærk partner, som deler vores ambitioner, vores værdier og sammen med os tilsigter 

at tilbyde vores medarbejdere medejerskab af Delegate”, udtaler Jakob Schou, adm. direktør; Thomas 

Quistgaard, konsulentdirektør; og Peter Østergaard, salgs- og forretningsudviklingsdirektør.  

”Delegate har et stort potentiale til videre vækst. Delegate’s grundstruktur er betimelig og den rette 

ledelse er på plads til sammen med virksomhedens højtbegavede og dygtige medarbejdere at løfte 

virksomheden til næste niveau”, udtaler Klaus Holse, bestyrelsesformand. 

 

”Delegate’s dygtige ledelse og enormt kompetente medarbejdere har opbygget en kernesund 

virksomhed. Delegate er eksponent for det bedste i dansk erhvervsliv: Knowhow, innovation, dygtige 

medarbejdere og en stærk virksomhedskultur. Vi er stolte af, at ledelsen i Delegate har valgt os som 

partner, og vi ser frem til at hjælpe med Delegate’s videreudvikling”, udtaler Thomas Bonde, partner i 

Blue Equity. 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Delegate, adm. direktør og medejer Jakob Schou, tlf. + 45 2333 7500. Se også www.delegate.dk 

Blue Equity, partner Thomas Bonde, tlf. +45 2228 3719. Se også www.blue.dk 


