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Stor tysk mediekoncern investerer i
dansk IT-virksomhed
Den tyske mediekoncern Hubert Burda Media Holding, der har en årlig omsætning på over
15 mia. kroner, og den danske virksomhed JSL MANAGEMENT ApS. har overtaget 2/3 af den
danske IT-virksomhed Susema Nordic A/S. I forbindelse med overtagelsen vil IT-virksomheden,
som er en af Skandinaviens førende udbydere af abonnementsstyring og –håndtering, stå
overfor et markant strategiskift, og samtidig skifte navn til Repiit A/S.
Abonnementsøkonomien har for alvor ramt verdensmarkedet, herunder også Danmark. Dette
illustreres tydeligst med populære tjenester som bl.a. Netflix, Spotify, Mofibo og lignende. Alle er
de baseret på en fast månedlig abonnementsbetaling, og på rekordtid har de formået at etablere
sig som kendte brands og er blevet en naturlig del af danskernes hverdag.
Men også i forhold til fysiske varer ser man, at forbrugerne for alvor tager abonnementsordninger
til sig, eksempelvis med måltidskasser, månedlige overraskelsesbokse, barberblade, kaffe m.m.
Abonnementsøkonomien vil i de kommende år undergå en meget betydelig vækst og sprede sig til
at omfatte stadig flere varegrupper og services. Den primære begrundelse herfor er, at den gør
indkøbsprocessen langt lettere og tidsbesparende for forbrugerne.
Repiit A/S har i dag en betydelig ekspertise og erfaring indenfor håndtering af abonnementer og
medlemsskaber, primært indenfor mediebranchen, hvor man i dag håndterer
magasinabonnementer for en række udgivere på det danske, svenske og norske marked. ITvirksomhedens erfaring og know-how kan nemt implementeres indenfor øvrige typer af
abonnementer af ex. services, digitale tjenester, fysiske varer og lign., idet de underliggende
processer er 100% identiske.
Bestyrelsesformand Jesper Sehested Lund, Repiit A/S, siger:
”Med den dybdegående know-how og erfaring, som er opbygget i virksomheden i dag, primært fra
håndtering af magasinabonnementer, sammenholdt med den forventede betydelige vækst i
abonnementsøkonomien i de kommende år, er Repiit A/S i en unik position til at skabe en
betydelig vækst i omsætning og antal kunder. Vi er samtidig stolte over, at en så stor og
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professionel medievirksomhed som Hubert Burda Media Holding med aktiviteter i mere end 20
lande verden over deler vores vision, og vi ser frem til i samarbejde med dem som international
partner at udvikle Repiit A/S og gøre virksomheden til en ledende spiller på markedet for
håndtering og styring af abonnementer og medlemsskaber. Vi vil gå målrettet efter kunder
indenfor digitale tjenester, services, fysiske produkter, men også efter foreninger og
organisationer, som arbejder med medlemmer, såsom ex. NGO-er”.
For yderligere information:
Kontakt venligst bestyrelsesformand Jesper Sehested Lund på tlf. 20 200 900.
Repiit A/S er en af Skandinaviens førende virksomheder indenfor abonnementsstyring og –håndtering med
administration af mere end 250.000 aktive abonnenter og en database på 2.000.000 medlemmer i Danmark, Norge og
Sverige. Virksomheden, som er stiftet i 2008, har hjemmehørende i Kolding og beskæftiger 10 dygtige medarbejdere.
Hubert Burda Media Holding er en af Tysklands største medievirksomheder med en årlig omsætning på over 15 mia.
kroner fordelt på 540 forskellige medieprodukter og med aktiviteter i 20 lande verden over. Virksomheden
beskæftiger 10.300 medarbejdere.
JSL MANAGEMENT APS. er en investeringsvirksomhed, som investerer i medier og abonnementsbaserede ehandelskoncepter. Ejer bl.a. virksomheden Piccolo Media Group ApS., som bl.a. står bag udgivelsen af DSB’s
passagermagasin, Ud & Se. Virksomheden ejes og ledes af medieiværksætteren Jesper Sehested Lund.
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