PRESSEMEDDELELSE
Middelfart, den 21. februar 2018

USTC-gruppens IT-aktiviteter får ny direktør
Middelfart-baserede IT Holding A/S, der er moderselskab for USTC-gruppens IT-aktiviteter, får pr. 1.
marts ny direktør med stærk erfaring fra IT-branchen. Samtidig styrkes selskabets bestyrelse, idet den
hidtidige direktør tiltræder som nyt medlem.
USTC-gruppens IT-virksomheder, der er samlet under IT Holding, får ny mand i front, når Mark Frihagen pr.
1. marts 2018 tiltræder som Adm. Direktør.
Mark Frihagen har en længere karriere bag sig fra internationale virksomheder, bl.a. som Adm. Direktør hos
datterselskab i Martin Professional A/S. De seneste 8 år har han været beskæftiget i IT-branchen inden for
både hosting og konsulentforretning, bl.a. som Executive Vice President hos DanDomain A/S. Fælles for
hans lange erhvervskarriere er fokus på strategi og forretningsudvikling samt salg og markedsføring.
Hans stærke kompetencer og erfaring fra branchen kommer nu IT Holding til gode, når selskabets netop
fastlagte strategi skal føres ud i livet.
”Jeg ser det som det helt rigtige tidspunkt at tiltræde som direktør for IT Holding. De senest opkøbte
selskaber er integreret, og der er internt fuldt blus på at udnytte synergierne på tværs til gavn for kunderne
og deres løsninger. Samtidig er rammerne netop sat for den nye strategi, så jeg sammen med de mange
engagerede og kompetente kolleger kan tage fat på opgaven og eksekvere på tiltag, og dermed sikre den
videre udvikling af forretningen”, udtaler Mark Frihagen.
IT Holding, der består af selskaberne Outforce A/S, MindZet A/S og it-Craft A/S, byder samtidig dets
hidtidige direktør Enrico Augustinus velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. Enrico Augustinus har
gennem de sidste 20 år haft sin gang i USTC-gruppen, heraf de seneste 14 år i spidsen for Outforce A/S og
siden 2016 også som Adm. Direktør for IT Holding A/S.
”Jeg har efter 20 år i USTC-gruppen valgt, at tidspunktet er inde for nye udfordringer uden for IT-branchen.
Det er en stor beslutning, der har fyldt meget, så det glæder mig, at jeg gennem mit fremtidige
bestyrelsesarbejde fortsat har en fod indenfor og kan følge IT Holdings videre udvikling”, fortæller Enrico
Augustinus og fortsætter: ”Jeg har samtidig været så privilegeret, at jeg har kunnet være med til at udpege
min efterfølger Mark Frihagen. Jeg kender Mark fra branchen og har store forventninger til, at han kan løfte
opgaven, godt akkompagneret af IT Holdings stab af dygtige folk.”
For IT Holdings ejer og bestyrelse har det været altafgørende, at direktørskiftet ikke skaber unødig uro og
påvirker den daglige forretning.
”Det er sin sag at skifte ud på direktørposten efter så mange år, hvor Enrico Augustinus næsten har været
synonym med forretningen. Men vi respekterer selvfølgelig hans ønske om at ville prøve kræfter med noget
helt nyt og glæder os over, at vi i bestyrelsesregi fortsat kan trække på hans store viden og indgående
kendskab til virksomheden”, siger Michael Bjerregaard, bestyrelsesformand i IT Holding A/S, og fortsætter:
”Nu ser vi frem til at få Mark Frihagen ombord. Mark har den helt rette forståelse for både vores
forretningsområder og det at operere globalt som en del af USTC-gruppen. Ydermere bidrager han med
stærke kompetencer inden for både strategi og forretningsudvikling til gavn for den videre udvikling af IT
Holding.”
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IT Holdings bestyrelse består pr. 1. april 2018 af:
Michael Bjerregaard (formand), Torben Østergaard-Nielsen, Ian Holmgaard, Jesper Klokker Hansen og
Enrico Augustinus.
Kontakt:
For yderligere information kontakt venligst bestyrelsesformand Michael Bjerregaard på tlf. +45 20 36 18 14
eller Enrico Augustinus på tlf. +45 20 49 56 19.
_________________
IT Holding A/S ejes af Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, der primært opererer inden for oliebunkering,
shipping og rederivirksomhed med egne kontorer i 27 lande og en omsætning i seneste regnskabsår på DKK 46 mia.
IT Holdings aktiviteter:
Outforce A/S er totalleverandør inden for IT-infrastruktur og hostingydelser og tilbyder cloud-løsninger og
konsulentydelser i absolut topklasse. Med virksomhedens hovedkontor og to moderne topsikrede datacentre i
Middelfart tilbyder Outforce en to-center løsning, hvor virksomheders IT opbevares under maksimalt trygge forhold.
Outforce tager udgangspunkt i virksomhedens behov og skaber dedikerede, skræddersyede løsninger kombineret med
specialiserede IT-folk, der yder support og beredskab 24-7. Outforce har kontorer i Middelfart og Odense. Læs mere på
www.outforce.dk
MindZet A/S er Microsoft specialister på softwaresiden og hjælper med drift af IT-applikationer og driftsopgaver som
f.eks. overvågning, dokumentation og opdatering via platformen MindZet Cloud Services. MindZet varetager driften
uagtet, om serveren er placeret hos virksomheden selv, hos en hosting-partner eller i skyen – eller et mix. MindZet har
stor erfaring med outsourcing og drift af komplekse, internationale softwareløsninger for mellemstore og store
virksomheder. MindZet hjælper ligeledes kunder med at opbygge og udbygge deres IT-kompetencer, herunder at
introducere supportprocesser og sikre struktur og dokumentation. MindZet har kontorer i Kolding, Sønderborg, Aarhus
og Glostrup. Læs mere på www.mindzet.com
it-Craft A/S er et 100% SQL-konsulenthus, som ejes 70% af IT Holding. Selskabets 2 stiftere, Thomas Vestergaard og
Rasmus Glibstrup, der etablerede virksomheden tilbage i 2002, ejer fortsat de resterende 30%. it-Craft har med sit
100% fokus på optimering og drift af Microsoft SQL de kompetencer, der sikrer kunderne den bedste platform for
deres applikationer som eks. AX, Navision m.v. it-Craft leverer ydelser fra ad-hoc performanceoptimering til 100%
overtagelse af driftsansvar og har status som Microsoft Managed Partner. Det sikrer kunderne et højt
kompetenceniveau, høj kundetilfredshed og gennemarbejdet dokumentation for veludført arbejde. it-Craft er
beliggende i Aarhus. Læs mere på www.it-craft.dk
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