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Micro Matic A/S sælger Elogic Systems A/S til VIA equity 
VIA equity opkøber majoriteten af aktierne i virksomheden Elogic Systems A/S, der er specialist i at 
producere eltavler til industrien og installatørmarkedet samt en af Skandinaviens førende producenter af 
højkvalitets kapslinger til el, kommunikation og fiber udstyr. VIA equity og ledelsen i Elogic erhverver 
selskabet fra de nuværende aktionærer i Micro Matic A/S.  
 
Elogic Systems har mere end 40 års erfaring i udvikling, produktion og servicering af eltavler samt i 
produktion af højkvalitets kapslinger til el, kommunikation og fiber. Selskabet er skabt ved en fusion i 2016 
af ELOGIC A/S der tidligere var ejet af KK Wind og Triax Systems ejet af Micro Matic. 
  
Elogic Systems har hovedkvarter i Hornsyld ved Vejle, hvor selskabet også producerer kapslingsløsninger 
til el, kommunikation og fiber. Kapslingsløsningerne er højt værdsatte af kunderne, der blandt andre tæller 
ledende gossister og forsyningsselskaber, i Skandinavien.  
 
I Stettin i Polen producerer Elogic Systems eltavler til hovedsageligt det danske marked. Elogic Systems 
er blandt de største aktører på markedet i Danmark, og har kompetencer og produktionsfaciliteter til at 
servicere ledende industrikunder og entreprenører.  
 
Selskabet har i omegnen af 250 ansatte. I regnskabsåret 2016/17 omsatte selskabet for 233 MDKK. 
 
Lars Prisak, Adm. Direktør i Elogic Systems A/S ser frem til at fortsætte under det nye ejerskab: ”Vi har de 
seneste par år sammen med de tidligere ejere, Micro Matic A/S, arbejdet på at sikre fusionen og skabe 
fundamentet for den vækst, vi nu vil fokusere på med vores nye ejere. Vi glæder os alle til at fortsætte 
den gode udvikling af Elogic Systems.” 
 
Adm Direktør i Micro Matic A/S, Søren Vilby fortæller: ”Elogic Systems har været i en stærk og konstant 
udvikling. Det har været rigtig spændende at være med til at præge de forandringer, der er sket i 
selskabet de seneste år. For at skabe de optimale muligheder for en fortsat vækst og udvikling i Elogic 
Systems, ser vi ejerskiftet som en optimal løsning, og ønsker ledelsen og medarbejderne en god rejse” 
 
Elogic Systems’ nye ejer, VIA equity, er en nordeuropæisk fokuseret kapitalfond med fokus på 
investeringer i små og mellemstore virksomheder i Nordeuropa. Om investeringen i Elogic Systems A/S 
fortæller partner hos VIA equity, Peter Thorlund Haahr: ”Elogic Systems er en kompetent virksomhed med 
virkelig gode produkter og medarbejdere. VIA equity ser frem til i samarbejde med ledelsen at udvikle 
selskabet de kommende år med fokus på en øget IT understøttelse samt internationalt salg”         
 
 
 
 
 
For yderligere information: 
 
Lars Prisak, Elogic Systems   +45 40173833 

Søren Vilby, Micro Matic      + 45 20801118 

Peter Thorlund Haahr, VIA equity   +45 28101795 
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Kort om Micro Matic A/S 

Micro Matic A/S er moderselskabet for et konglomerat med en samlet koncernomsætning på DKK 2,5 
mia. og ca. 2.200 medarbejdere, hvoraf 1.100 er ansat uden for Danmark. Koncernens produkter 
fremstilles på fabrikker i Danmark, USA, Kina, Storbritannien, Litauen, Frankrig, Tyskland og Mexico. 
Koncernen omfatter også en række salgs- og forhandlerselskaber, og hele koncernen består af 34 
forretningsenheder i 20 lande. Lokal tilstedeværelse og et mangeårigt samarbejde med et netværk af 
forretningsforbindelser sætter Micro Matic A/S i stand til at dække næsten alle dele af verden. 
 
Kort om VIA equity 
VIA equity er en førende kapitalfond i Norden med fokus på teknologi og servicevirksomheder. VIA equity 
Fond I K/S, Fond II K/S og Fond III K/S er alle med en bekræftet kapital på DKK 1 milliard (dvs. DKK 3 
milliarder i alt). Den investerende VIA equity Fond III K/S har PFA og ATP som ligeværdige investorer 
med samlet over 99% af kapitalen. Den resterende kapital er investeret af medarbejderne i VIA equity 
A/S. VIA equity A/S er administrationsselskab for fondene. VIA equity er det, man med et teknisk ord 
kalder for en multi-stage kapitalfond; dvs. fonden investerer både i meget store selskaber og i mindre og 
mellemstore virksomheder. Samtidig er VIA equity mere fokuseret på bestemte industrisegmenter end 
mange af kapitalfondskollegaerne i branchen. Historisk har VIA equity bl.a. investeret i software, internet, 
teknologi, energi- og service-selskaber. Eksempler på nuværende og exitede software- og IT-selskaber 
inkluderer bl.a. Adra Software AS, KMD A/S, Adform ApS,  ePocket Solutions AS, DDD Retail A/S, 
Projectplace AB, ComActivity AB, Dolphin Software AS, Frontmatec A/S, Daldata AS, Hostnordic A/S, 
UVData A/S, Conscia A/S, Nets A/S, Profit Software Oy og Mansoft A/S. 
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