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Danica Pension investerer 300 mio. kroner i den norske virksomhed Vizrt, som er førende inden for broadcasting 
grafik. Vizrt leverer produkter til større TV-netværk, herunder CNN, Bloomberg og BBC, og servicerer over 3.500 TV 
kanaler i mere end 100 lande. Investeringen foretages gennem køb af præference aktier i forbindelse med Nordic 
Capital Fund VIII’s køb og afnotering af hele Vizrt. 

”Vi er glade for at foretage endnu en attraktiv direkte investering, som vi forventer vil give vores kunder et solidt 

afkast. Vizrt er en veletableret og stærk virksomhed, som har eksisteret i 15 år og i den tid positioneret sig som 

markedsleder inden for produktionsværktøjer til indhold i den digitale medieindustri,” siger Lars Thørs, chef for Risi-
koaktiver i Danica Pension og fortsætter: 

”Vizrt arbejder på globalt plan med nogle af de største aktører i medieverdenen, og deres brede distributionssetup 

gør, at Vizrt har mulighed for at tilbyde attraktive pakkeløsninger. Kombinationen af et veludviklet produkt og vide 

afsætningsmuligheder giver Vizrt et forspring, og vi har derfor store forventninger til, at de kan drive deres potentia-

le langt”.  

Vizrt er veletableret og har stort potentiale 

Vizrt blev grundlagt i 1997, som et spin-out fra TV2 Norge, og kom på Oslo børs i 2005. Virksomheden har 40 kon-
torer fordelt over hele verden, som huser ca. 585 ansatte. Høje investeringer i R&D er med til at fastholde Vizrts 
position i markedet, og den komplekse software appellerer til de store broadcasters, hvor der også er et stort poten-
tiale for vækst og gode indtjeningsmuligheder.  

”Vores værktøjer gør det muligt for vores kunder at fortælle deres historier på en ny måde. Workflow optimeres 

samtidig med, at indholdet leveres til forskellig publikum på en lang række enheder såsom TV, tablet, PC eller 

smartphone. Vi udvikler løbende vores produkter, så de lever op til kundernes ønsker og krav – og gerne så vi hele 

tiden er et skridt foran. Vi har positive forventninger til væksten i broadcast-industrien generelt og særligt inden for 

vores område. Det skyldes især den løbende teknologiske udvikling, der er nødvendig for at nå både nye og eksiste-

rende målgrupper på forskellige platforme og enheder,” siger CEO i Vizrt Martin Burkhalter. 

”Nordic Capital byder Danica Pension velkommen som investor i Vizrt. Virksomheden har et enormt potentiale og 

med Danica Pension i ejerkredsen får Vizrt optimale vækstmuligheder i et marked under hastig udvikling. Vizrt har 

nu de rette forudsætninger for at fortsætte udviklingen af sine produkter samt fastholde og udbygge sin ledende 

position inden for grafik til broadcasting,” udtaler Kim Gulstad, Partner, NC Advisory AS, rådgiver til Nordic Capital 
Funds. 

Vi udvælger nøje vores investeringer  
Danica Pension vil i de kommende år investere et tocifret milliardbeløb direkte i veldrevne virksomheder i Norden. 
Investeringerne er en del af en større strategi, som skal sikre kunderne et attraktivt afkast på deres opsparing. 

”Vi foretager et grundigt forarbejde, når vi udvælger vores direkte investeringer. Vizrt har et stort udviklingspotenti-

ale, som vores kunder kan få gavn af i form af et solidt afkast. Vi er derfor meget tilfredse med samarbejdet, som vi 

forventer kommer os begge til gode,” udtaler chef for Risikoaktiver i Danica Pension Lars Thørs. 
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KONTAKT 
Mikkel Bro Petersen, Pressechef i Danica Pension – 45 13 11 73 
Katarina Janerud, Communications Manager, NC Advisory AB, rådgiver for Nordic Capital Funds –  
+46 80440 50 69  
Martin Burkhalter, CEO i Vizrt – +41 22 365 75 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Danica Pension 
Danica Pension er et af Nordens førende selskaber inden for pensionsordninger, livsforsikringer og sundhedsfor-
sikringer. Vores kunder tæller over 13.000 virksomheder og 850.000 enkeltpersoner. Vi forvalter en samlet 
pensionsformue på omkring 350 milliarder kroner. Læs mere på www.danicapension.dk. 

Om Nordic Capital  
Nordic Capital fondene har siden 1989 investeret i mid-market selskaber primært i norden, men også internatio-
nalt. Nordic Capital muliggør værdiskabelse gennem et dedikeret ejerskab med fokus på strategisk udvikling og 
operationelle forbedringer. Den seneste kapitalfond er Nordic Capital Fund VIII på EUR 3,5 mia. i kapitaltilsagn 
primært fra internationale institutionelle investorer som fx pensionskasser. Nordic Capital fondene rådgives af 
NC Advisory selskaberne i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland og UK. Yderligere information kan findes 
på www.nordiccapital.com 

Om Vizrt 

Vizrt er førende virksomhed inden for udvikling og salg af værkstøjer til indholdsproduktion i den digitale mediein-
dustri. Vizrt blev grundlagt i 2000 og noteret på børsen i Oslo i 2005. Virksomheden har over 3.500 kunder i 
over 100 lande samt 37 kontorer og ca. 550 medarbejdere fordelt over hele verden. 

http://www.danicapension.dk/
http://www.nordiccapital.com/

