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3-årig strategi for 2014 - 2016
Bestyrelse og direktion i Comendo A/S har foretaget en grundig analyse af virksomheden og dens
potentiale. På baggrund af denne er de kommende 3 år fastlagt.
Comendo A/S vil være moderselskab for tre fokuserede forretningsenheder indenfor IT
sikkerhed.
Producent af Cloud IT-Sikkerhed
Comendo vil styrke sin udvikling af IT Sikkerhedssoftware. Comendo startede udviklingen af Cloud baseret
email sikkerhed tilbage i 2002 og har i dag opnået en markant markedsandel i Danmark og en god
position i Norge.
Bestyrelsen vurderer, at der ligger et væsentligt uudnyttet potentiale i selskabets research, udvikling og
knowhow, som skal udnyttes ved et større lineup af nye løsninger, der bla. følger op på de succesfulde
"Sikkermail for Virk.dk” løsninger, som blev lanceret i efteråret 2013. Forretningsenheden vil fremover
alene sælge sine produkter og services via internationale distributører af IT-sikkerhedssoftware, således
satser Comendo på værdiskabende forhandlere der bringer løsningerne ud til virksomhederne.
Distributør af IT sikkerhedsløsninger med fokus på Norden
Comendo har over årene opbygget en betydelig partnerkanal. Via denne organisation sælger Comendo
både sine egne IT sikkerhedsprodukter, men også en række øvrige udvalgte sikkerhedsløsninger fra andre
producenter. Det er ambitionen at styrke positionen via levering af markedsledende sikkerhedsprodukter
og services i det Nordiske marked.
Konsulentvirksomhed specialiseret indenfor IT sikkerhed.
Comendo oplever stor efterspørgsel efter rådgivning og efterfølgende implementering af IT sikkerhedsløsninger. Det er ambitionen at styrke rådgivning og driftsressourcer med fokus på primært virksomheder i
Danmark.
Organisation:
Udnævnelse af ny CEO.
Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 173, tiltrådte Troels Lind som konstitueret CEO, august 2013.
Bestyrelsen har dags dato indgået aftale med Troels Lind om tiltrædelse som CEO. Troels Lind har arbejdet
med udvikling af nye forretningsmuligheder indenfor IT Sikkerhed igennem de sidste 12 år, heraf de sidste
6 år indenfor Cloud IT-Sikkerhed, som Business Director for Comendo Security A/S. Troels Lind har derfor
et indgående kendskab til teknologi, markedet og til Comendo, hvilket bestyrelsen ser som en stor fordel.
Ansættelse af Finance Director
Comendo har ansat Thomas Bøgelund som Finance Director. Thomas Bøgelund kommer fra en stilling som
Group Financial Controller i Falck og tiltræder pr. 1. februar 2014.
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Som pionerer inden for cloud-baseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt større
del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.
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