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West Soft Development bliver til Uptime Development
West Soft Development A/S fusionerer med den estiske softwarevirksomhed Uptime Group og skifter
navn til Uptime Development A/S. Stifter af West Soft Development A/S, Ronni Haastrup Madsen,
fortsætter i Uptime Development A/S som medejer og adm. direktør.
Uptime Group har afdelinger i Norge, Schweiz, Makedonien og i hjemlandet Estland. Med opkøbet af 51
% af aktierne i West Soft Development A/S, træder virksomheden ind på det danske marked. Et marked
som adm. direktør i Uptime Group Eero Tohver længe har ønsket at være en del af.
”Vi har haft radaren indstillet på Danmark i en længere periode, og i West Soft Development A/S har vi
fundet en virksomhed af den støbning, vi søgte. West Soft Development A/S har allerede bevist, at de kan
løfte store opgaver og håndtere internationale kunder. Medarbejderne er højt specialiserede og dygtige
til at udvikle kundetilpassede softwareløsninger, og så har virksomheden et værdisæt, der matcher
Uptime Group”, forklarer Eero Tohver om opkøbet af det Vejle-baserede software-udviklingshus.

Specialtilpassede softwareløsninger vil fortsat være i fokus
Udvikling af kundetilpassede softwareløsninger, apps og webbaserede systemer i høj kvalitet vil fortsat
være omdrejningspunktet i Uptime Development A/S, og ifølge adm. direktør Ronni Haastrup Madsen
bliver den største forskel, at softwarehuset nu får flere muskler at spille med.
”Gennem fusionen med Uptime Group bliver vi en del af en større international organisation. Det
betyder, at vi kan byde ind på større udviklingsopgaver, der kræver mere manpower, end den vi allerede
har i dag med vores ni medarbejdere i Vejle”, forklarer Ronni Haastrup Madsen, der glæder sig til at
opfylde både eksisterende og nye kunders efterspørgsel på større teams.
”Alle ni medarbejdere følger med over i Uptime Development A/S, og fra domicilet i Vejle fortsætter vi
naturligvis med at udvikle specialtilpassede softwareløsninger til både mindre og mellemstore
virksomheder, det offentlige og store internationale koncerner, og i samarbejde med vores afdelinger i
Norge, Schweiz, Makedonien og Estland vil kunne tilbyde nye teknologier, større teams og løse
udviklingsopgaverne endnu mere effektivt til glæde for vores kunder”, fastslår Ronni Haastrup Madsen.

Gazelle 2016 og 2017
West Soft Development A/S har siden stiftelsen i 2010 fokuseret på at udvikle medarbejdernes talenter
og levere softwareløsninger i højeste kvalitet, og at det er lykkedes vidner de mange langvarige
kunderelationer og en sund økonomisk udvikling om.
”I både 2016 og 2017 har vi modtaget den prestigefyldte Gazelle-pris, der hvert år uddeles af Børsen til
virksomheder, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst
fordoblet omsætningen. Det er vi stolte af, og det er vores håb, at det også i 2018 lykkes os at blive
nomineret”, fortæller Ronni Haastrup Madsen, der angiver de dygtige medarbejdere som den
væsentligste årsag til den succesfulde udvikling.
”I Uptime Development A/S får medarbejderne nye karriemuligheder i en større international
organisation, der har et afprøvet koncept, som virker. Det glæder jeg mig over, ligesom jeg ser frem til at
slippe for en række administrative opgaver. Jeg får mere tid til kunderne og overskud til at udvikle både
virksomheden og medarbejderne”, forklarer Ronni Haastrup Madsen.
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