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Timengo a/s og Msec a/s indgår partnerskab i ny 100 mio. kr. fusion, og skaber
en stor spiller i det voksende marked for Microsoft cloud baserede tjenester.
Timengo a/s har specialiseret sig i sammenhængende og sikker Cloud IT-infrastruktur og
transformationen til cloud baseret IT-drift. Kundeporteføljen tæller virksomheder af alle størrelser i
både den private og offentlige sektor. Desuden har Timengo egenudviklet DPG, som leverer GDPR
sikring af email.
Msec a/s’ hovedforretning er licens- og cloudrådgivning til mellemstore virksomheder. Med et
egenudviklet serviceprogram og værktøjet Mtool, tilbyder Msec en digital ledsager til hjælp og
rådgivning, der understøtter mere end 800 danske virksomheders aktuelle og fremtidige digitale
forretningsbehov.
Fusionen er et resultat af et succesfyldt samarbejde igennem de seneste 2 år, og en bevidst
vækststrategi i begge selskaber. Med fusionen er TimengoMsec a/s i stand til at tilbyde et komplet sæt
af ydelser, der understøtter danske virksomheders transformation til cloud computing.
”Cloud ændrer alt i IT 's potentiale til at realisere virksomheders digitaliseringsmål. Med fusionen bliver vi i
stand til at levere den helhed vores kunder efterspørger og skalere til den voksende efterspørgsel på det
danske marked.” Udtaler bestyrelsesformand Morten Boysen.
TimengoMsec a/s indtager en førende rolle som Microsoft rådgivnings- og kompetencehus i Danmark.
Den 50 mand store organisation leverer et samlet sæt af ydelser fra indkøb til managed services, og
kapaciteten vil løbende blive udbygget til at understøtte virksomheder i alle aspekter af deres cloud
transformation.
Fra Microsoft kontoret i Lyngby, udtaler Director Claus Jul Christiansen for Partners & Small, Midmarket
and Corporate customers, ”Microsoft hilser fusionen mellem Msec og Timengo velkommen. Det er glædeligt
at to stærke cloud partnere kombinerer deres styrker. Vi har brug for kompetente partnere, der kan skalere
og imødekomme behovet for cloud transformation hos de små og mellemstore virksomheder i Danmark.”
Ejerskabet er efter fusionen fordelt ligeligt mellem de nuværende ejere af de to selskaber.
Det fortsættende navn bliver TimengoMsec a/s og direktionen og bestyrelsen for det nye selskab er,
dir. Kim Berntsen, dir. Martin Lundsgaard, adm. dir. Glenn Nørgaard og Morten Boysen som
bestyrelsesformand.
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