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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel VI 

Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. juli 2022 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem Axcel VI Fonden og NTI Group ApS, jf. 

konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne 

i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen, ud over en fuldstændig 

anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 

anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 25. juli 2022. 

 

Axcel VI Fonden vil med transaktionen erhverve enekontrol over NTI 

Group ApS. Erhvervelsen sker gennem holdingselskabet AX VI INV8 

Holding ApS, som erhverver 100 pct. af anparterne i NTI Group ApS.  

 

NTI Group ApS er distributør af it-software og relaterede services, 

herunder opsætning, udvikling, add-on software, oplæring og rådgivning i 

forbindelse med salg. NTI leverer Product Lifecycle Management 

("PLM") softwareløsninger, der inkluderer softwareløsningerne Computer 

Aided Design (“CAD”), Building Information Modelling (“BIM"), 

Computer Aided Engineering (“CAE”) og Computer Aided Manufacturing 

(“CAM”). NTI Group ApS er aktiv i Danmark, Tyskland, Island, Norge, 

Sverige, Holland, Italien og Spanien.  

 

Axcel VI Fonden er en af flere Axcel-fonde, der investeringer i 

mellemstore virksomheder i Norden. Flere af Axcel VI Fondens 

porteføljeselskaber er aktive inden for IT-området, herunder Addpro, 

ProData, Loopia, SuperOffice, BullWall, Phase One, Picca Automation og 

Frontmatec. Axcel VI Fonden er derudover ved at erhverve IT-

servicevirksomheden ITM8. 

 

AddPro leverer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, 

herunder application development, administration, cloud computing, IT-

infrastruktur, optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale 

løsninger. 

 

ITM8 er udbyder af it-services og fokuserer på fire forretningsområder 

inden for IT-services: Cloud Services, Digital Transformation, Application 

Services og Cyber Security. ITM8 har endvidere aktiviteter vedrørende 

salg af IT-produkter. 
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Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 

overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. 

Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel 

er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf, samt hvor de individuelle eller samlede markedsandele er mindre 

end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i 

tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor 

en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked 

omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de 

foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 

sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 


