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Masterseek-topfolk ind i telefirma
Det lille københavnske telefirma Scandinavian Tele Consult har hentet forstærkning i form af
folkene bag det konkursplagede millionprojekt Masterseek. Herunder eks-Superfos-direktør
Jørgen Trygved og den tidligere Telia-direktør Claus Jacobsen.
Af : Kim Kaas Selsø

En professionel bestyrelse med tre af hovedkræfterne bag det skrantende internetforetagende
Masterseek i spidsen er hentet ind i bestyrelsen i det lille københavnske telefirma Scandinavian
Tele Consult. Samtidig er selskabet omdannet til et aktieselskab.

Eks-direktør Jørgen Trygved fra Superfos og eks-direktør Claus Jacobsen fra Telia har sammen
med Benny Arne Michelsen, der blandt meget andet er bestyrelsesmedlem i Song Networks, i
mere end et år brugt millioner af kroner på at udvikle en verdensomspændende
erhvervsdatabase på internettet under navnet Masterseek.

Under konkurs
Indtil videre har det dog knebet gevaldigt med at få projektet på skinner - blandt andet på
grund af mangel på villige investorer - og to af de fire danske Masterseek-selskaber er pt. under
konkursbehandling i skifteretten.

Ifølge Scandinavian Tele Consult A/S stifter og direktør Bo Svanborg er de tre Masterseek-folk
hentet ind i Scandinavian Tele Consults bestyrelse for at forstærke det lille firma.

- Formålet er, at direktionen kan få noget ordentlig sparring i det daglige. Samtidig har de et
stort kontaktnet og er kendt for at kunne skaffe kapital, hvis det bliver nødvendigt. Det er det
dog ikke i øjeblikket, siger Bo Svanborg.

Han oplyser, at hverken Jørgen Trygved eller de to andre Masterseek-folk har købt sig ind i
firmaet. De skal udelukkende fungere som en professionel bestyrelse.

- Firmaet har ikke noget med Masterseek at gøre. Jeg har kendt Claus Jacobsen i ti år. Benny
har jeg mødt for nylig, og han har anbefalet Jørgen Trygved, siger Bo Svanborg, der er fuld af
tiltro til, at den nye professionelle bestyrelse vil tilføre virksomheden en masse positivt.

Unikt produkt.

Om sit firma siger Bo Svanborg.
- Vi har et unikt produkt, og vi er inde i en periode i øjeblikket, hvor vi ser på, hvilke muligheder der er
for at ekspandere.
Scandinavia Tele Consult udvikler tekniske løsninger til telebranchens billingsystemer og er efter eget
udsagn ene om det på det danske marked.

Selskabet med fire-fem fastansatte og en håndfuld løst ansatte i travle perioder oplyser ikke sin
omsætning, men ifølge regnskabet var der pæne
plusser på bundlinien sidste år i form af et overskud før skat på knap to millioner kroner ud af et
bruttoresultat på 3,5 millioner kroner.

Masterseek-konceptet er oprindeligt udviklet af internet-iværksætteren Rasmus Refer, der via sit firma
CNM Commercial Net Media driver forlagsaktivitet og portaler via nettet.
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