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Pressemeddelelse

 

Outforce, MindZet og it-Craft bliver nu til Unit IT
 
De tre danske it-virksomheder Outforce, MindZet og it-Craft, tager pr. dags dato nyt fælles navn for at 
vise, at de nu er én virksomhed. Den nye stærke spiller i den danske it-branche hedder Unit IT. 

”Navnet er opstået, fordi vi består af en række dedikerede units, som arbejder sammen på kryds og 
tværs om at levere infrastruktur, specialistviden og nærværende sparring. Ved at forene vores høje 
faglige kompetencer inden for hvert vores speciale kan vi levere et endnu stærkere setup til vores  
kunder i hele Danmark,” siger Mark Frihagen, CEO, Unit IT.

Bred dækning i mere end én forstand 
Med i alt 70 passionerede medarbejdere fordelt på seks lokationer i Danmark dækker Unit IT bredt. Fra 
eksperter i infrastruktur, hosting og support til SQL-specialister. Udover hovedkontoret i Middelfart har 
virksomheden kontorer i Aarhus, København, Odense, Kolding og Sønderborg.

”Det giver os suveræn fleksibilitet til altid at kunne sammensætte det stærkeste team til opgaven samt 
skræddersy services, sikre hurtig respons og levere nærværende it-partnerskab, der skaber værdi for kun-
dernes forretning. Både nu – og i fremtiden. Derfor har vi også lagt ambitiøse planer for vækst gennem 
øget samarbejde med eksisterende og nye kunder såvel som gennem opkøb,” fortæller Mark Frihagen. 

Solidt ejerskab er garant for stabilitet
Modsat mange andre mellemstore og store virksomheder ejes Unit IT ikke af en kapitalfond.  
Virksomheden er nemlig en del af den danske, familieejede koncern United Shipping & Trading  
Company (USTC), der har hovedsæde i Middelfart, og som har en omsætning på over 65 mia. DKK.

Mark Frihagen, CEO for Unit IT tilføjer:
”Det giver Unit IT en stor grad af stabilitet og ballast at være en del af USTC-koncernen. Faktisk giver 
det os det bedst mulige afsæt for at levere fremtidssikrede løsninger til vores kunder i dag, i morgen – og 
mange år ud i fremtiden.” 

9. januar 2019



Unit IT familien er ikke ny – det er kun navnet
Det er på grund af behov i markedet, at USTC i 2003 vælger at omdanne sin interne it-afdeling til 
en selvstændig it-virksomhed ved navn Outforce med speciale inden for it-infrastruktur og hosting- 
ydelser.  

Mere end et årti senere, nemlig i 2016, vælger koncernen at styrke sin forretning inden for Managed 
Services ved at opkøbe MindZet, der siden 2003 har været leverandør af projekt- og serviceleverancer 
inden for Microsofts produkter.

Samme år bygger man SQL-specialistkompetencer ind i porteføljen ved at købe aktiemajoriteten i  
virksomheden it-Craft. 100 % ejerskab overgår til USTC i 2018. 

”At vi nu samler USTCs it-aktiviteter som én enhed under ét navn – Unit IT - er det naturlige skridt 
mod at udnytte de interne synergier fuldt ud. Jeg forventer, det bliver til stor fordel for kunderne, der 
vil blive mødt af en forenklet struktur, pakket ind i den samme gode service som hidtil, ” udtaler Torben  
Østergaard-Nielsen, grundlægger og ejer af USTC. 

Kontakt
Spørgsmål vedrørende sammenlægningen af de tre virksomheder og navneskiftet kan rettes til:
 
MARK FRIHAGEN
CEO
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