Pressemeddelelse, Odense, 1. juni 2022

Polaris køber Esoft Systems A/S
Polaris har erhvervet aktiemajoriteten i Esoft Systems A/S (’Esoft’), der er global markedsleder
inden for fotos, video, tekst og digital markedsføring til ejendomsmæglerbranchen.
Siden etableringen i 2000 har Esoft udviklet sig til en internationalt funderet virksomhed, der er til
stede i over 20 markeder på fire kontinenter og beskæftiger cirka 850 medarbejdere på
verdensplan. Esoft har genereret høj vækst på sine internationale markeder i kraft af en øget
efterspørgsel efter digitale løsninger, der i stigende grad flytter over på nye platforme.
”Esoft har skabt en ledende position på det nordiske marked og står over for yderligere global
vækst med sine enestående løsninger, som kan produceres og tilpasses forskellige geografiske
markeder og krav. Den udvikling vil vi med vores investering understøtte, og vi ser frem til et godt
partnerskab, hvor vi kan bidrage til den næste fase af Esofts udvikling,” siger Rune Lillie Gornitzka,
partner i Polaris.
Ny Group CEO
I forbindelse med ejerskiftet træder Esofts stifter og hidtidige Group CEO, René Dines Hermand,
ud af den daglige ledelse og indtræder i selskabets bestyrelse. Ny Group CEO bliver Ian Holmgaard,
der hidtil har været CEO i Esoft Danmark A/S og tillige en væsentlig drivkraft i udviklingen af Esofts
vækststrategi frem mod 2025.
”Jeg har været med til at skabe en virksomhed, der er i topform, og som aldrig har performet
bedre. Det er derfor med sindsro og stolthed, at jeg nu giver stafetten videre til en ny partner, som
jeg er sikker på, kan løfte Esoft til nye højder. Jeg er enormt stolt over den rejse, Esoft og jeg har
været på i over 20 år, og jeg vil gerne takke alle de dygtige medarbejdere, som gennem årene har
været med til at sætte deres præg på Esoft, og som nu kan deltage i rejsen mod at forløse
selskabets potentiale som en sand global markedsleder,” siger René Dines Hermand.
En stærk partner til den videre rejse
Også den afgående bestyrelsesformand, Torben Frigaard Rasmussen, glædes over, at det er
lykkedes at finde en stærk partner til den videre rejse:
”Esoft har et stærkt lederteam og dygtige, engagerede medarbejdere, der med rette kan have
globale ambitioner – så det er et godt match med Polaris og deres erfaring med at skabe globale
markedsledere,” siger Torben Frigaard Rasmussen.
Ny bestyrelsesformand for Esoft bliver den erfarne erhvervsmand Agner N. Mark, som Polaris i
forvejen har en langvarig og succesrig historik med.
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Turbo på vækstplaner
Med Ian Holmgaard som ny Group CEO og Polaris som ny partner bliver der nu sat turbo på Esofts
vækstplaner, der blandt andet omfatter yderligere global skalering, en investering i yderligere
udbygning af organisationen og endnu stærkere markedsposition i både Skandinavien og flere
andre markeder. Et centralt element i vækststrategien bliver fortsat Esofts produktionshub i
Vietnam, hvor man råder over adskillige hundrede billedspecialister, og hvor Esoft gennem årene
har vundet flere priser for sit CSR-arbejde.
”Det er en stor ære at få lov til at stå i spidsen for et dansk erhvervseventyr som Esoft. Vi opfandt
selv den forretningsvertikal, vi i dag er markedsledende i, og her 20 år senere er vi stadig med til at
hæve barren for vores branche via vores globale setup, vores teknologiudvikling og den måde, vi
gør tingene på. Jeg håber, jeg kan være med til at skubbe yderligere til både vores forretning og
vores organisation,” siger Ian Holmgaard.
Parterne har aftalt ikke at offentliggøre salgsprisen.

For yderligere information:
Ian Holmgaard, Group CEO, Esoft: iho@esoft.com; +45 2555 9101
Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris: rg@polarisequity.dk; +45 2462 1464

Om Esoft Systems A/S
Esoft Systems A/S (’Esoft’) blev stiftet i år 2000 af René Dines Hermand og er i dag en
markedsførende leverandør af fotos, video, tekster og markedsføringsløsninger til
ejendomsmæglerbranchen. Hovedkvarteret er i Odense med kontorer i Sverige, Dubai og
Vietnam. Globalt beskæftiger Esoft cirka 850 medarbejdere. Esoft blev i både 2007 og 2008 kåret
som Børsen Gazelle og var i begge de år og igen i 2018 finalist i EY’s Entrepreneur Of The Yearkonkurrence. Se mere på www.esoft.com

Om Polaris – The Power of Partnership
Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede
mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde med mere end 12,5
mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med vækst- og
udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 50 virksomheder, hertil kommer flere end 90
tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer i dag 16 virksomheder med en
samlet omsætning på over 5 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk
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