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Kapitalfonden Capidea investerer i Obsidian
Kapitalfonden Capidea bliver ny majoritetsaktionær i Obsidian Group, der er en førende aktør indenfor
digital markedsføring. Obsidian Group består af to forretningsområder; Obsidian Digital, der er et
performance marketing bureau samt Obsidian Media, der driver en platform indenfor affiliate
marketing. Med investeringen i Obsidian Group skal Capidea bidrage til at fortsætte Gruppens flotte
vækst og gode udvikling i partnerskab med selskabets ledelse og øvrige aktionærer. De nuværende
ejere og ledelsen fortsætter som både væsentlige medaktionærer og i ledelsen fremover. Jacob
Lachmann bliver ny bestyrelsesformand og med-investerer i Obsidian Group.
“Selvstændighed og fleksibilitet har været utroligt vigtigt igennem hele processen. Vi er ikke
interesseret i at tilpasse os en anden organisation og derfor var en kapitalfond det rigtige valg for os”
fortæller Emil Reinholdt og fortsætter. “Med Capidea får vi en partner ombord, der kan hjælpe os med
at accelerere væksten, og realisere den strategi og det potentiale Obsidian har.”
”Team’et bag Obsidian Group har skabt en førende aktør i et yderst interessant marked med positive
underliggende trends. Begge forretningsområder er bygget på højt kompetenceniveau, en stærk
ledelse og engagerede medarbejdere, der sammen danner et godt udgangspunkt for yderligere vækst.
Virksomheden har de seneste år været i stand til at vokse organisk såvel som via opkøb, og vi ser frem
til at bidrage aktivt til den videre udvikling”, siger Henrik Normann Karlsen, Partner i Capidea.
Om Obsidian Group
Obsidian Group ejer Obsidian Digital, der er et performance marketing bureau med stærke
kompetencer indenfor en bred række af områder som bl.a. Google Ads, søgemaskineoptimering,
sociale medier, e-mail markedsføring, Amazon mv. primært i Danmark. Foruden Obsidian Digital, ejer
Obsidian Group også Obsidian Media, der er en platform indenfor affiliate marketing. Obsidian
Gruppen har mere end 80 medarbejdere og har kontorer i København, Århus, Odense og Banja Luka i
Bosnien.
Læs mere om Obsidian Digital på www.obsidian.dk og Obsidian Media på www.obsidianmedia.dk.

Om Capidea
Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre
og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november
2006 og har kapitaltilsagn på i alt DKK 2,3 mia. fordelt på tre fonde. Capideas investorer omfatter bl.a.
European Investment Fund (hvis aktiviteter understøttes af en garanti fra den Europæiske Union og
European Fund for Strategic Investments), Dansk Vækstkapital II, Velliv, Nordea-fonden, Nordea Bank,
Nykredit og en række andre veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i
Capideas netværk.
Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, IT, distribution og service. Capidea har
foretaget investeringer i 22 virksomheder med en samlet omsætning på over DKK 6 mia. Obsidian
Group er den sjette investering i Capideas seneste fond, Capidea Kapital III K/S, der blev etableret i
december 2017 med et samlet kapitaltilsagn på DKKm 865.
Læs mere om Capidea på www.capidea.dk.
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