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Conscia utser Morten Hübbe till ny 
styrelseordförande för ännu snabbare tillväxt 
Nordic Capital-stödda Conscia, en expert inom IT-infrastruktur och säkerhetslösningar, har 
utsett Morten Hübbe till ny styrelseordförande för att påskynda tillväxten. Morten har 
betydande erfarenhet inom finansiella tjänster, mjukvara och teknik som koncernchef för Tryg 
och vice styrelseordförande för SimCorp.  
 
– Nordic Capital är glada över att vara en del av Conscias tillväxtresa och stöda verksamheten 
genom dess fortsatta internationella expansionsstrategi samtidigt som den stärker sitt erbjudande 
inom cybersäkerhet, multi-cloud och managerade tjänster. Morten är en mycket erfaren ledare med 
en unik uppsättning av färdigheter och kompetens när det gäller digitalisering och säkerhet. Vi är 
övertygade om att han kommer att tillföra mycket värdefull expertis för att ytterligare gynna Conscia 
på dess tillväxtresa, säger Fredrik Näslund, Partner, Nordic Capital Advisors. 
 
Morten Hübbe är koncernchef för Tryg, ett av de största skadeförsäkringsbolagen i Norden och vice 
ordförande för SimCorp, en av världens ledande leverantörer av integrerade lösningar för 
fondförvaltning. Han har en erkänt stark bakgrund när det gäller att bygga starka fintech-företag. 
Morten har över 25 års försäkringserfarenhet, varav nästan 20 år på högsta ledningsnivå. Dessutom 
har han styrelseerfarenhet från sektorerna bank, mjukvara och IT-utveckling, till exempel inom KBC, 
KMD och Zürich Financial Services. Han har också nyligen utsetts till ny styrelseordförande i 
Siteimprove, ett annat Nordic Capital-portföljbolag. 
 
– Conscia är på en mycket stark tillväxtbana och jag ser fram emot att stöda företaget med min 
erfarenhet av programvara, teknik och att komma in på nya marknader. Det gläder mig att få bli 
styrelseordförande i Conscia och jag ser fram emot att arbeta med VD Claus Thorsgaard och hans 
ledningsgrupp och Nordic Capital, säger Morten Hübbe. 
 
Morten kommer att efterträda Torben Munch som ordförande. Torben har valt att avgå för att öka sitt 
fokus på sin operativa roll som VD för MFEX och styrelseordförande för Vizrt, båda Nordic Capital-
portföljbolag. 
 
– Nordic Capital vill ta tillfället i akt och tacka Torben Munch för hans stora bidrag som 
styrelseordförande i Conscia, tillägger Fredrik Näslund. 
 
Conscia är en ledande europeisk leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar baserade på 
teknik från Cisco, kompletterad med andra ledande teknikpartners. Conscia grundades 2003 i 
Danmark. Idag har Conscia cirka 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, 
Nederländerna, Tyskland och Slovenien) med en total omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (cirka 
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335 miljoner euro). Under 2019 förvärvade Nordic Capital Conscia och har i nära samarbete med 
ledningsgruppen stött den fortsatta expansionen och investerat för att ytterligare stärka Conscias 
marknadsledande position och tjänsteerbjudande. 
 
Technology & Payments är en av Nordic Capitals fokusområden där bolaget har lång erfarenhet, ett 
starkt och aktivt branschnätverk och ett dedikerat team med lokal närvaro i norra Europa. Sedan 
2018 har Nordic Capital gjort 18 plattformsinvesteringar i denna sektor inklusive tidigare och 
nuvarande investeringar som Bambora, Trustly, Conscia, BOARD International och Signicat. 
 
Fotnot: Med “Nordic Capital” menas någon av, eller samtliga, entiteter som är associerade med Nordic Capital, samt de 
förvaltningsbolag som är associerade med dem. Nordic Capital rådges av sina exklusiva rådgivare som utgörs av flertalet 
rådgivningsbolag inom NC Advisory och Nordic Capital Investment Advisory, som enskilt eller tillsammans hänvisas till som 
Nordic Capital Advisors. 
 
 

För mer information, kontakta 

Nordic Capital 
Katarina Janerud, Communications Manager 
Nordic Capital Advisors 
Tel: +46 8 440 50 50 
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com 
 
Conscia  
Janni Bilenberg, CMO 
Tel: +45 3119 2845 
e-mail: jbi@conscia.com 
 

Om Conscia  

Conscia är ett kunskapsnätverk och en IKT-tjänsteleverantör som specialiserar sig på 
cybersäkerhet, IT-infrastrukturlösningar och managerade tjänster. Som en expertrådgivare strävar 
Conscia efter att stödja kundernas affärskritiska IT-infrastruktur över hela värdekedjan från design, 
implementering och drift till optimering. Ambitionen stöds av djupgående teknisk kompetens och 
insikter som visas genom den unika kundportalen, detta utgör också grunden för de bästa 
kundupplevelserna och den högsta kundnöjdheten i branschen. Ett annat strategiskt mål för Conscia 
är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen för begåvade IT-infrastrukturspecialister i Europa. För 
närvarande har Conscia Group mer än 750 anställda i sex länder (Danmark, Sverige, Norge, 
Tyskland, Nederländerna och Slovenien), med en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder DKK (335 
miljoner EUR). För mer information, besök Conscia.com 
 

Om Nordic Capital 

 
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa 
starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic 
Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade 
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framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella 
tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra 
Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer 
än 15 miljarder euro i över 110 investeringar. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får 
rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och 
USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisors.  För mer information om Nordic Capital, 
besök www.nordiccapital.com 
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