Holdet bag Wingmen Solutions. Fra højre er det Kåre Christensen, Morten Kolind og Stig Abildsø.

It-rigmanden Stig Abildsøs nye selskab buldrer frem: Kaprer
ansatte fra konkurrenter som Atea og Conscia
Interview: Stig Abildsø er efter salget af Axcess til Atea i 2014 tilbage
i netværksbranchen med Wingmen Solutions, der allerede buldrer
afsted økonomisk - men planerne stopper langt fra der. It-rigmanden
har dog en mere passiv rolle denne gang. "Jeg har prøvet at være den
første, der mødte på arbejde, og den sidste der gik hjem i rigtigt mange
år. Det skal jeg ikke igen," lyder det.
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317 millioner kroner.

Det får du i artiklen

Det var prisen, da Stig Abildsø i december 2014 solgte
netværksselskabet Axcess til Atea.

Indblik i it-rigmanden Stig
Abildsøs nye projekt

Med salget fulgte også en konkurrenceklausul, som betød, at itrigmanden ikke måtte konkurrere med selskabet i to og halvt år.

Læs hvorfor virksomheden
allerede nu omsætter for omkring
55 millioner kroner

Da Stig Abildsøs karensperiode var udløbet, stod han i september 2017
klar med detnye selskab Wingmen Solutions sammen med den
administrerende direktør Kåre Christensen, der også har haft en lang
fortid hos Axcess.

Se målene for udviklingen i
selskabets nøgletal over det
kommende år
Indsigt i udsigterne til at
Wingmen Solutions skal sælges
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Stig Abildsø, stifter og bestyrelsesformand hos Wingmen Solutions.
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Stig Abildsø sidder selv med en ejerandel på 20 procent, mens selskabets topchef Kåre Christensen
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har 44 procent.

Medejer og direktør Morten Kolind har 25 procent af virksomheden.
Derudover har flere Wingman Solutions-medarbejdere aktier i selskabet.
"Hovedårsagen er, at jeg bor i Sydspanien, så jeg har positionen som bestyrelsesformand, så jeg
sidder ikke med driften. Dem, der sidder med driften, skal have den største del. Jeg har prøvet at
være den første, der mødte på arbejde, og den sidste der gik hjem i rigtigt mange år. Det skal jeg
ikke igen. Derfor vil jeg gerne være med til at udvikle forretningen, men jeg skal ikke være med i
driften," siger Stig Abildsø.
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