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NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

Iværksætterpengetank indleder opkøbsjagt i den
danske IT-verden
Efter milliardsalg kaster IT-iværksætter Niels Zibrandtsens Zibra-pengetank sig over modne teknologi- og

medievirksomheder. IT-virksomheden Motus er første selskab i den nye familie. Her vil medarbejderantallet blive

fordoblet i år.

VIRKSOMHEDER

Christian Holm Christensen står i spidsen for iværksætter Niels Zibrandtsens pengetank, Zibra, som skyder »kloge penge« i nytænkende virksomheder, der drives med
samfundsansvar. Hidtil har fokus været iværksættervirksomheder. Nu udvider Zibra til de mere modne, og flere køb er i støbeskeen.
Foto: Sofie Mathiassen

THOMAS BREINSTRUP
journalist

Onsdag d. 05. februar 2020, kl. 07.00 Del denne artikel

Iværksætterpengetanken Zibra har nu foretaget den første af flere planlagte investeringer blandt

modne virksomheder i den danske IT-verden.
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Zibra, der er etableret af iværksætter og investor Niels Zibrandtsen, som i 2016 solgte

datacentergiganten Global Connect for et milliardbeløb, har lagt »et tocifret millionbeløb i den

pæne ende« for 80 procent af Motus. Selskabet hjælper virksomheder til at sikre, at de �år taget

backup af de efterhånden anseelige mængder data, som gemmes på netbaserede tjenester, så

disse data kan genskabes, hvis noget går galt.

Dobbelt så mange medarbejdere i år

»Backup har fandtes i mange år, men i dag afvikles rigtigt meget i skyen, og her bliver der ikke

automatisk taget backup af data. Motus har udviklet værktøjer og kompetencer, så man kan tage

en backup direkte fra Google Cloud, Microsoft Azure og Amazon, så ens data befinder sig i

Danmark. Dette er en vækstlomme – backup bliver stadig vigtigere, for store nedbrud bliver

meget mere almindelige, samtidig med at antallet af hackerangreb stiger drastisk. Derfor skal man

tænke dette ind i sin sikkerhedspolitik,« mener Christian Holm Christensen, administrerende

direktør for Zibra og indtil salget af Global Connect administrerende direktør der.

Motus' software kører på virksomhedens eget udstyr i datacentre i Danmark, og der er her

døgnberedskab med danske medarbejdere.

Christian Holm Christensen træder nu også ind som administrerende direktør for Motus, hvis

kunder tæller store virksomheder og organisationer som DTU, Epinion, Jeudan, Københavns

Universitet, Lalandia og Sundhedsdatastyrelsen.

Ulrik Helio, der grundlagde Motus i 2001, bliver strategidirektør, mens medejer Kristian Helio

bliver salgschef. De øvrige ti medarbejdere i Motus, som sidste år omsatte for 52 millioner kroner

og kom ud med et bruttoresultat på 8,9 millioner kroner, fortsætter også og vil i år �å dobbelt så

mange kolleger.

»Motus har en imponerende lang række af meget store kunder, men mangler at komme ud og

plante flaget og �å mere over disken. Vi skal i år fordoble – og formentlig mere end fordoble –

antallet af ansatte. Vi kan hjælpe med at sikre organisk vækst med stort fokus på, at kunderne er

tilfredse og �år gode ydelser, ligesom vi gjorde i Global Connect. Dette er deres livsværk. Det skal

man respektere. Vi er meget ulig kapitalfonde, som behandler folk lidt hårdt og lidt som kvæg,«

siger Christian Holm Christensen.

Flere investeringer er undervejs

Zibras motto er at »investere kloge penge i innovative forretningsideer og mennesker, der kan

eksekvere, forandre og forbedre verden« inden for teknologi, infrastruktur og medier.

Zibra har tidligere investeret i iværksættervirksomheder, som altid har ligget Niels Zibrandtsens

hjerte nær. Investeringen i Motus er første skridt på et nyt marked.

»Vi er klar til at gå ud og købe mellemstore virksomheder, som begge parter forhåbentlig synes er

spændende at samarbejde om. Zibra har hidtil været meget i iværksætterverdenen. De

investeringer har vi skilt ud i Zibra-selskabet inQvation. Nu skal jeg og Niels Zibrandtsen se på de

mere modne virksomheder. Og her er Motus første skridt,« siger Christian Holm Christensen.

Han er helt a�laret med, at han ikke nødvendigvis kan fortsætte på to direktørposter.

»Jeg vil være hos Motus i en vækstperiode. Så må vi se, om dobbeltdirektørrollen bliver for træls,

men så bliver Ulrik Helio direktør,« siger Christian Holm Christensen åbent.
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Også kik på kunstig intelligens

Zibras mål er at blive en markant spiller på nye områder af IT-verdenen.

»Processering og opbevaring af data er to rigtigt spændende områder. Derimod er der mange, der

transporterer data, så det kan man købe sig til. Vi ser også meget på kunstig intelligens, som

virksomheder efterspørger nu,« siger Zibra-direktøren.

Han understreger, at Zibra har vækstkapitalen til rådighed, men at andet tæller mere.

»Penge er i dagens marked ikke det væsentligste. Penge kan man stort set �å alle steder i dag, nu

hvor der er negative renter med mere. Vi har altid syntes, at det vigtigste er at beslutte strategien

og siden eksekvere den i et samarbejde. Kapitalfonde tænker, at når kunderne er tilfredse, kan de

hæve prisen – jeg kunne ikke være mere fundamentalt uenig. Kan vi udvikle forretningen og �å et

mere effektivt salg, skal det også komme kunderne til gode. Vi arbejder ikke kortsigtet og går på

den måde mod strømmen. Det er bedre at komme med helt nye ting og hjælpe kunderne til at

blive bedre,« fastslår Christian Holm Christensen.
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Dagens overblik: Vi skal turde erkende, at det er gået for langt
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38-årig homoseksuel komet fører
kampen om at blive Trumps udfordrer

Trump har �ået håneretten efter valgskandale – og han har en pointe

Hvem skal udfordre Trump? Her er de vigtigste datoer, der kan afgøre primærvalg
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Dødstallet efter coronavirus nærmer sig 500 i Kina
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Facebook tryner Google
med gyldent milliardopkøb

  |  ABONNEMENT

Mediekommentar: Alva har fri adgang til fars kreditkort,
men tomheden runger fra bunden af Prada-tasken

NYHEDER

Omfattende chikane vokser:
»Ingen adgang for kinesere«
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Gymnasieelev skrev kritisk
indlæg om sine medstuderende
i Berlingske: Nu anklager skolen
hende for mobning
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Familien Asbæk er selvforelsket
– og man forstår det godt

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Hvor bange bør du være? En
klynge af smittede i München
giver et tankevækkende
billede af frygtet virus

NYHEDER  |  ABONNEMENT

Analyse: Danmark er netop
trådt ind i helvedes forgård

En usædvanlig og kompliceret spionsag
har ramt Danmark. Her er, hvad vi ved

Udenrigsministeren indkalder Saudi-
Arabien til samtale: »Det er fuldstændig
uacceptabelt«

PET-chef: Tre personer har spioneret for
fremmed efterretningstjeneste i Danmark
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Mens Alternativets nye leder
fortalte pressen om partiets
nye poster, stod Uffe Elbæk og
Rasmus Nordqvist og ventede
bag døren
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Trump har �ået håneretten efter
valgskandale – og han har en pointe

Hvem skal udfordre Trump? Her er de vigtigste datoer, der kan afgøre primærvalg
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