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Open source-virksomheden Magenta får sin første investor 

"Efter mere med 20 år med organisk vækst er jeg umådelig stolt over at få en investor ombord. Vi er den 
første open source-virksomhed, der får en investor med, og det er virkelig et vendepunkt. For os – såvel 
som for open source i Danmark", siger direktør i Magenta, Morten Kjærsgaard. 

"I de sidste fem år har vi brugt mange kræfter på at trimme virksomheden og på at øge kvaliteten i de 
produkter og services, vi leverer. Samtidig har vi flyttet en stor del af vores løsninger til abonnementer og til 
cloud. Det har givet os en stærk position og øget kundegrundlaget og porteføljen af produkter," siger 
Morten Kjærsgaard. 

Investor er Testa Invest ApS, der er stiftet af søskendeparret Hannah Hesse Hoffmann og Simon Hesse 
Hoffmann, der er en del af ejerfamilien i Ambu A/S. Simon Hesse Hoffmann indtræder samtidig som 
formand for Magentas bestyrelse. 

"Det er ikke nyt for mig at engagere mig i teknologivirksomheder. Men det er første gang, jeg investerer i 
en open source-virksomhed. Magenta har fat i noget, som jeg ikke har set andre virksomheder have succes 
med, og sammen med Hannah har jeg valgt at investere og bruge tid på Magenta, fordi jeg tror på, at 
virksomheden har et stort potentiale. Der er tale om en solid virksomhed, der har demonstreret en evne og 
vilje til at fastholde en stærk position i markedet for offentlig it - trods COVID19 og de udfordringer, som 
mange andre mærker i denne tid", udtaler bestyrelsesformand Simon Hesse Hoffmann. 

 

Magenta: Skandinaviens største open source leverandør 

Magenta er etableret i 1999 og er i dag Skandinaviens største it-leverandør med open source som 
fundament. Virksomheden sætter kunder fri i forhold til leverandører og leverancer. Open source betyder 
kort fortalt, at kunderne kan dele løsninger med hinanden og blive 'medudviklere' af den software, 
Magenta leverer. 

Magenta har knap 100 kunder, primært i den offentlige sektor og blandt organisationer, og væksten 
igennem de seneste fire år fortsætter i 2021. Virksomheden beskæftiger primo 2021 42 medarbejdere. 

Magenta har kontorer i København, Aarhus og Nuuk. I oktober 2020 fik Magenta som den første open 
source-virksomhed titel af Børsen Gazelle. 
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