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Pressemeddelelse

Wexøe Gruppens datterselskaber fusionerer og bliver til Wexøe Solutions A/S.
Wexøe gruppen fusionerer deres 2 datter selskaber Fibernet A/S og Hitavent A/S. Det
nye selskab hedder fremadrettet Wexøe Solutions A/S.
Fusionen er et resultat af flere overvejelser. Den primære årsag er, at vi ønsker at samle
vores kompetencer omkring datacenterløsninger under ét selskab” udtaler administrerende
direktør Mogens Brusgaard og fortsætter ”Vores kunder ønsker ikke at høre om produkter.
De ønsker løsninger. Løsninger på problemer eller løsninger med fokus på drift sikkerhed,
energioptimering, RoI, TCO m.m.
Historisk havde Hitavent fokus på køling og kun køling. Men køling af et datacenter ses
oftest i en sammenhæng med indretning af datacenter, energieffektivitet, DCIM-løsninger
og generel drift sikkerhed. Derfor har vi valgt at fusionere de 2 selskaber, så vi nu kan
tilbyde mere komplette løsninger”.

Fig. 1.: den gamle selskabsstruktur

Fig. 2.: den nye selskabsstruktur

Hos Wexøe Solutions A/S vil datacenterløsninger kun være et enkelt element i den
samlede løsningsportefølje, som fortsat indeholder fiber-, kablings- & WIFI-løsninger til
såvel kontor som industri.
I løbet af 2017 vil vi også præsentere en række andre løsninger og serviceydelser inden for
blandt andet: IoT, remote acces, netværkssikkerhed i industrien og DAS systemer.
”Vi har fundet vores nye daglige leder til Wexøe Solutions A/S i egne rækker, idet vi har
udpeget Jes Ryberg som divisionschef i det nye selskab. Jes kommer fra en stilling som
salgschef for installationsmarkedet i Wexøe A/S og bringer masser af ledelseserfaring ind i
det nye selskab” udtaler Mogens Brusgaard, som fortsætter som administrerende direktør i
selskabet.
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Jes Ryberg, som glæder sig til den nye opgave udtaler:
”Vi har allerede flyttet de 2 organisationer fysisk sammen, og det har afstedkommet en lang
række gode innovative ideer, som vi glæder os til at få markedets feedback på.
Udover at bringe ledelses erfaring, så har jeg i Wexøe opnået en del erfaring i at arbejde
sammen med partnere; en erfaring, der kommer i spil i vores nye selskab. Vi bliver
afhængige af at arbejde sammen med system integratorer, dels i service øjemed men også
i forbindelse med implementering af totalløsninger”.
I forbindelse med fusionen udtræder Henrik Mütze af ledelsen og ejerkredsen i Fibernet
A/S, men vil fortsat i nogen udstrækning være tilknyttet det nye selskab som senior
rådgiver.
Henrik har desværre igennem længere tid kæmpet med sygdom.
”Jeg fik for over 2 år siden konstateret cancer, og jeg skylder mig selv og min familie at
koncentrere mig om denne kamp”, udtaler Henrik Mütze og forsætter, ”Jeg er glad for, at
der stadig er brug for mine kompetencer, og at jeg som seniorrådgiver kan bidrage til
Wexøe Solutions A/S og stadig have min gang i huset og - trods sygdom - stadig kan holde
lidt kontakt til arbejdsmarkedet.
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