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Rikard Zetterberg, vd för Wecloud, tillsammans med hunden Bob.

Malmöbaserade Wecloud köper danskt
IT-säkerhetsbolag
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IT-säkerhetsföretaget Wecloud med sjutton anställda köper den danska konkurrenten
Simitu.
– Målet är att dubbla omsättningen och antalet anställda inom två år, säger Rikard
Zetterberg, vd för Wecloud.
Wecloud säljer molnbaserade spam- och webbfilter i en abonnemangsmodell. Genom att
låta till exempel e-post passera genom Weclouds molntjänst behöver inte kunden ha egen
hårdvara med spamfilter.

Rikard Zetterberg berättar att de kom i kontakt med det danska bolaget när de letade
återförsäljare.
– Men vi såg snabbt att Simitus teknologi när det gäller spamfilter var väldigt bra, säger
Rikard Zetterberg. Men de hade inte kommit lika långt med kunder och försäljning, så det
var en bra matchning – vi behövde teknik och de behövde kunder.
Simitu har tre anställda och omsatte knappt en miljon danska kronor enligt den senaste
årsredovisningen.
Wecloud grundades 2010 av Rikard Zetterberg och Karl Andersson. Efter att det danska
bolaget Softscan som de arbetade på blivit uppköpta av det amerikanska säkerhetsföretaget
Symantec valde de att gå sin egen väg.
– Allt blev byråkratiskt och fyrkantigt, det kändes svårt att levererar något bra till kunderna,
så vi tyckte att det här kan vi göra bättre själva, säger Rikard Zetterberg.
Första året sysselsatte de sju personer. Idag har Wecloud tolv anställda på kontoret i Malmö
och fem på kontoret i Stockholm. Efter förvärvet tillkommer även de tre anställda på det nya
kontoret i Danmark.
Bland Weclouds kunder finns bland andra Ängelholms kommun och Pågen. Rikard
Zetterberg uppskattar att de har ungefär 20 procent av den svenska marknaden.
– Vi är den enda kvarvarande helsvenska leverantören av den här typen av tjänster, säger
han.
Han säger att den stora potentialen i affären ligger i att Wecloud med teknologin de
förvärvar kan leverera lokala molntjänster i både Sverige och Danmark.
– Det här året omsätter vi cirka 25 miljoner kronor. Jag skulle tro att vi på två års sikt kan
dubbla det och att vi då också är 35 anställda.
Wecloud omsatte under räkenskapsåret 2013/14 21,1 miljoner kronor, att jämföra med
20,5 miljoner samma period i fjor. Resultatet efter finansiella poster var 3,2 miljoner kronor
(2,6 miljoner).
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