Internettets turbo-leverandør får DI Hovedstadens Initiativpris 2013
Internettet er for det moderne samfund, som ilt er for mennesket.
KØBENHAVN, Danmark, 16 august 2013 – Vi kan ikke se det, men er fuldstændig afhængig af
det. Og har vi det ikke, bryder al moderne kommunikation sammen.
De fleste af os går på internettet uden at tænke på, at det kræver masser af viden og teknologi at
få nettet til at fungere hurtigt, sikkert og nemt.
DI Hovedstadens Initiativpris går i år til virksomheden Napatech A/S, der som en af hverdagens
helte er med til at sikre, at vi alle trygt og let kan bruge internettet, når vi ordner netbank eller
handler online, når vi henter dokumenter og andre oplysninger over nettet eller lægger vores
feriebilleder i et album på nettet. Prisen overrækkes fredag den 16. august kl. 11.00 på Napatech
A/S, Tobaksvejen 23 a, 2860 Søborg.
- Napatech A/S er en af verdens førende virksomheder inden for analyse af højhastighedskommunikationsnetværker. Vi bruger alle i stigende grad smartphones og tablets, og er både i
vores arbejde og fritid afhængig af, at vi kan få adgang til vores dokumenter og overføre data
hurtigt og sikkert. Derfor er det nødvendigt at have indsigt i og overblik over, hvordan netværket
bliver brugt og kunne reagere på uhensigtsmæssigheder øjeblikkeligt, når det er nødvendigt. Det
er essentielt, at vi har virksomheder som Napatech A/S, der kan sikre, at tingene i maskinrummet
fungerer, så vores færdsel på internettet kan foregå sikkert og nemt, siger formand for DI
Hovedstaden Søren Larsen.
Napatech A/S leverer højteknologiske komponenter og løsninger, der anvendes af verdens
førende leverandører af internetinfrastruktur og gør internettet pålideligt og sikkert. Napatechs
store gennembrud kom, fordi deres løsninger kan indsamle data lynhurtigt, faktisk i realtid, med en
prisdygtig teknologi.
- Man må tage hatten af for virksomheder som Napatech A/S, der kan konkurrere med de
skrappeste på verdensplan. Virksomheden eksporterer 100 pct. af sine løsninger, men har
alligevel valgt at beholde både forskning og udvikling i Danmark. Det er den type virksomheder,
som vi skal satse på og leve af i fremtiden. Og det er vigtigt at give dem og deres ejere gode
vækst- og udviklingsmuligheder i Danmark, siger formand for DI Hovedstaden Søren Larsen.
Napatechs historie er på mange måder lige så legendarisk som nogle af de store itvirksomheders. Virksomheden blev stiftet i 2003 i et lejet kontor på DTU af de to ingeniører, Jens
Christophersen og Thomas Jørgensen. De to grundlæggere er stadig medejere af virksomheden,
men efterhånden som den voksede, var der behov for assistance på den ledelsesmæssige og
administrative front, og i 2005 blev den nuværende adm. direktør Henrik Brill Jensen ansat.

Nu ligger virksomheden i Søborg og har oplevet en voldsom vækst med indtil videre 80 ansatte i
Danmark, hvoraf langt de fleste er højtuddannede og meget specialiserede ingeniører. Desuden
har virksomheden også kontorer i Boston, Washington DC, Silicon Valley, Sydkorea og Japan,
hvor Napatech A/S har etableret sig for at være tæt på kunderne. Næste ekspansion foregår i
Brasilien.
- Med DI Hovedstadens Initiativpris vil vi gerne være med til at sprede viden om virksomheder
som Napatech A/S og deres produkter, så unge mennesker ved, at der er gode jobmuligheder
inden for den danske it-branche, siger DI Hovedstadens formand Søren Larsen.
Napatech har i de senere år modtaget flere fornemme internationale priser for sine løsninger.
Med DI Hovedstadens Initiativpris 2013 er Napatech A/S en af i alt 18 kandidater til DI’s nationale
Initiativpris, der uddeles på DI’s årlige konference for mindre og mellemstore virksomheder, der
finder sted den 22. januar næste år.
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