
Trackunit tiltrækker strategisk investering fra Hg, der vil 
sætte yderligere skub i virksomhedens udvikling hen imod 
en eliminering af nedetiden i bygge- og anlægsbranchen

24.03.2021, Aalborg, Danmark, Trackunit har annonceret, at Hg, en førende global 
softwareinvestor, har givet tilsagn om at købe aktiemajoriteten i virksomheden af Goldman Sachs 
og GRO Capital. Tilføjelsen af Hg som ny ejer giver adgang til specialiseret ekspertise inden for 
Software as a Service (SaaS) i en tid, der er kendetegnet ved stigende mobilisering af teknologi 
i bygge- og anlægsbranchen. Trackunit, der er en global leder inden for softwarestyrede 
telematikløsninger til off-road køretøjer og bygge- og anlægsmarkedet er nu klar til at intensivere 
sin udvidelse på verdensplan.

Søren Brogaard, CEO for Trackunit, siger om den nye investering, at “GRO Capital og Goldman 
Sachs har været fremragende partnere i de seneste fem år, og de har hjulpet os med at styrke 
vores mission og føre den ud i livet. Vi er stolte over at have tiltrukket investeringen fra Hg, som 
kommer ved et vendepunkt med hensyn til digitaliseringen af bygge- og anlægsbranchen. 
Hg’s forståelse, erfaring og fokus på opskalering af førende SaaS-virksomheder giver Trackunit 
en indsigtsfuld partner, der kan være med til at konsolidere og realisere vores ambitioner i en 
voksende verdensomspændende industri.”

Florian Wolff, partner hos Hg, udtaler: “Søren og teamet har skabt et best-in-class SaaS-produkt 
til en stadig større kundekreds. Virksomheden er blevet en central leder og langsigtet vinder inden 
for et meget interessant, verdensomspændende nicheområde. Vi tror på, at virksomheden står 
foran en betydelig organisk vækst og attraktive udvidelsesmuligheder. Og vi er meget spændte 
på, hvor vi kan nå hen sammen.”

Nick Jordan, partner hos Hg, siger: “Trackunit er en virksomhed, der er kendetegnet ved en meget 
høj kvalitet. Vi mener, at Hg’s dybe kendskab til branchen og driftsmæssige ekspertise på området 
for software og telematik vil understøtte virksomhedens imponerende resultater yderligere. Vores 
erfaring inden for internationalisering, udvikling af software og data og yderligere udvikling 
af salgskanaler vil bidrage til at skabe en endnu bedre oplevelse for Trackunits kunder samt en 
spændende vækstkurve for virksomheden.”
 
Bygge- og anlægsbranchen når et vendepunkt i den digitale omstilling
De nyeste markedsrapporter fra IDC Worldwide og McKinsey - the next software disruption – 
viser, at SaaS har opnået en markedsandel på over 25 % af markedet for softwareløsninger 
til bygge- og anlægsbranchen. Stigningen i konnektivitet vokser yderligere og vil forstærke 
muligheden for SaaS-løsninger på et verdensomspændende marked.

Trackunit er en drivkraft i forbindelse med digitalisering af bygge- og anlægsbranchen, idet 
virksomheden leverer ydelser til producenter af udstyr, udlejningsvirksomheder og entreprenører, 
forbinder byggemateriel og behandler data til skyen med det formål at levere værdiskabende 
indsigter. Trackunit-teamet vil sammen med de nye ejere fortsat gøre sit allerbedste for at opfylde 
branchens behov, men ved en hurtigere hastighed og med større ambitioner. Kunderne vil drage 
fordel af yderligere investeringer i produkter, teknologi og nye services. 

Handlens afslutning er underlagt de sædvanlige lovgivningsmæssige krav og godkendelser.

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-next-software-disruption-how-vendors-must-adapt-to-a-new-era


Om Trackunit
Trackunit er den førende leverandør af SaaS-baserede IoT-løsninger til den globale 
byggematerielindustri. Trackunit indsamler og analyserer maskindata i real-time med henblik på 
at levere proaktiv og forudsigende information, der styrker kunderne gennem datadrevet fremsyn.
Trackunit lover at føre det teknologiske engagement for at hjælpe med at eliminere nedetid. 
Ambitionen med denne mission er ikke alene at undgå overskridelser af budgetter og tidsplaner, 
men også at genskabe branchens omdømme med hensyn til innovation og lederskab.
Trackunits brancheledende telematiske software, hardware og servicer, der spænder over 
områder fra operatørsikkerhed og maskintilstand til virksomhedsoptimering, gavner hver dag 
driften hos kunder over hele verden. Trackunit servicerer kunderne direkte fra hovedkvartererne 
i Danmark og Chicago, USA, og gennem datterselskaber i Sverige, Norge, Frankrig, Holland, 
Tyskland og Storbritannien.

Besøg www.trackunit.com for at få flere oplysninger.

Om Hg
Hg er en førende investor i software og servicer, der fokuserer på at støtte virksomheder, der 
ændrer den måde, vi alle driver virksomhed på. Dyb teknologisk ekspertise, der suppleres med 
vertikal specialisering i applikationer og dedikeret driftsmæssig støtte, udgør et overbevisende 
tilbud til ledelsesteams, der ønsker at opskalere deres virksomheder. Hg forvalter over 30 mia. USD 
med et investeringsteam på over 140 eksperter samt et porteføljeteam på mere end 35 operatører, 
der yder praktisk støtte med henblik på at hjælpe virksomheder med at gennemføre deres 
vækstambitioner. Hg har base i London, München og New York og råder over en portefølje på over 
30 software- og teknologivirksomheder, til en samlet virksomhedsværdi på over 60 mia. USD, og 
over 35.000 medarbejdere på verdensplan. 

Besøg www.hgcapital.com for at få flere oplysninger.
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