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Unit IT køber HostHouse 

Som del af sin vækststrategi styrker Unit IT nu forretningen gennem endnu et opkøb, og det lover godt for 

synergieffekt og positionering på markedet, når HostHouse bliver en del af Unit IT-familien.  

 

IT-virksomheden HostHouse med kontorer i Randers og Vejle bliver per 5. december 2019 en del af Unit IT. 

Virksomheden er leverandør af IT-Infrastruktur, hostingaftaler, konsulentydelser og sikkerhedsprodukter og 

kommer med en stor kundeportefølje, der primært ligger i Øst- og Sønderjylland.   

 

Opkøbet er en del af den vækststrategi, som tidligere er meldt ud fra Unit IT. Ønsket er at vækste både 

organisk og via akkvisitioner for at opnå en endnu bredere markedsposition i Danmark. Men der bliver ikke 

opkøbt i blinde. Det er vigtigt, at matchet er rigtigt, og det er det med HostHouse. Ud over den klare 

mulighed for synergieffekt, så deler de to virksomheder indstilling til, hvordan man laver forretning, nemlig 

via ordentlighed og ansvarlighed - i øjenhøjde med kunderne.  

 

“Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre vores kunders oplevelse af os som samarbejdspartner, så vi – på 

trods af væksten – forbliver nærværende, og fortsat leverer det, vores kunder forventer, upåagtet af hvor de 

nu engang måtte være. Hvor store, små, høj- eller lavkomplekse de eller deres IT-løsninger er,” siger Mark 

Frihagen, CEO, Unit IT. 

 

For Lars Dige, Adm. Direktør i HostHouse, har det været vigtigt, at den nye ejer kom med samme syn på 

værdier og på hvor IT-infrastruktur- og hosting branchen bevæger sig hen.  

”Det betyder meget for mig, at jeg har været i stand til at sælge mit firma til en virksomhed, som både ønsker 

at investere langsigtet og som gerne vil IT-branchen. Vores værdier og visioner, mener jeg, passer rigtigt godt 

sammen. Samtidig har det været vigtigt for mig at finde en ejer, hvor jeg ved, at medarbejderne bliver 

behandlet ordenligt, og hvor der vil være gode udviklingsmuligheder.” siger han.  

 

Synergi giver nye muligheder for kunderne  

 

De nuværende 70 medarbejdere i Unit IT får med opkøbet 10 nye kolleger, og kundebasen bliver øget med 

mange nye kunder. At der skabes synergi på komplementære ydelser på tværs af organisationerne, giver 

nye muligheder for kunderne i begge organisationer. 

”Ikke to kunder er ens. Det brede udsnit af SMV’er, som er det felt af kunder, vi bevæger os i, har meget 

forskellige behov, forventninger og krav til os som samarbejdspartner. Det gælder typer af kompetencer, 

governance og selve IT-infrastrukturen hele vejen hen til, hvordan vi skal samarbejde, for at det støtter vores 

kunders forretning bedst muligt. Kort sagt: 360 grader rundt. Fundamentet er imidlertid ens, og det handler 

om at være der for vores kunder. Det er vores mantra at være nærværende,” siger Mark Frihagen, og 

fortsætter:  

”Med HostHouse om bord får vi et endnu stærkere fundament til at kunne fastholde og håndtere ”small 

business”-kunderne og deres forventninger,” siger Mark Frihagen, CEO. 

Lars Dige forbliver direktør i HostHouse under Unit IT, og Mark Frihagen og Jan Ladefoged, CFO i Unit IT, 

indtræder i bestyrelsen i HostHouse.  
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Fakta om Unit IT: 

 

Unit IT er en del af den danske, familieejede koncern United Shipping & Trading Company (USTC-gruppen), der 

har hovedsæde i Middelfart, selskaber i mere end 30 lande og en årlig omsætning på 72 mia. DKK (2018/19. 

Med den baggrund adskiller Unit IT A/S sig fra andre i branchen, der i mange tilfælde er ejet af internationale 

kapitalfonde og som resultat deraf har udsigt til skiftende ejerskab. Det robuste, familiemæssige ejerskab sikrer 

kontinuitet, solid ballast, og gør Unit IT til en stabil samarbejdspartner. 

 

 Totalleverandør af IT-infrastruktur, drift og support til små og mellemstore virksomheder i 

Danmark. 

 Udspringer af USTC-gruppens egen IT-afdeling - bliver selvstændigt selskab (Outforce) i 2003. 

 I 2016 køber Outforce konsulentvirksomhederne MindZet og it-Craft (SQL Specialisterne). 

 I 2019 fusioneres de 3 selskaber til ét og bliver til Unit IT. 

 Er i dag mere end 70 medarbejdere fordelt på 6 lokationer. 

 Omsætter i seneste regnskabsperiode for DKK 109 mio. med et resultat før skat på DKK 12,1 mio. 

 Kunderne er bredt forankret i SMV segmentet samt kommuner og regioner. 

 

 

Fakta om HostHouse: 

 

 

 Leverandør af IT-infrastruktur, hostingaftaler, konsulentydelser, sikkerhedsprodukter m.v. primært i 

Øst- og Sønderjylland. 

 Etableret i 2002. 

 Stiftet af Lars Dige. 

 Køber Avalonia i 2017. 

 Er i dag 10 medarbejdere fordelt på to lokationer (Vejle og Randers). 

 Omsætter i seneste regnskabsperiode for DKK 14,2 mio. med et resultat før skat på DKK 2,2 mio. 

 Kunderne er primært fra SMV segmentet. 
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