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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel 

VI’s erhvervelse af enekontrol over ProData 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. august 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem AX VI INV3 Holding ApS' ("Axcel 

VI"), P-ProData 2018 A/S (”P-ProData) og ProData Holding A/S (”Pro-

Data Holding”), 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 udover en 

fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. august 2021. 

 

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvorved Axcel VI 

bliver majoritetsejer. Med transaktionen erhverver Axcel VI således ene-

kontol over P-Prodata og ProData Holding, der ejer ProData Consult A/S 

(samlet "ProData"), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

 

Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus 

på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive 

Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i 17 porteføljeselskaber, 

som er aktive indenfor en række forskellige brancher. 

 

Fire af Axcels porteføljeselskaber er aktive indenfor IT-området. Dette er 

AddPro, Loopia, SuperOffice og Fronmatec. Heraf er det kun AddPro, der 

ligesom ProData tilbyder IT-services, hvorimod Loopia er aktiv indenfor 

levering af web hosting, domænenavne og merværditjenester, SuperOffice 

er aktiv indenfor udvikling af CRM software, mens Frontmatec er aktiv 

indenfor udvikling af software til den globale fødevareindustri. AddPro le-

verer IT-ydelser til virksomheder på tværs af IT-værdikæden, herunder ap-

plication development, administration, cloud computing, IT-infrastruktur, 

optimering af CRM-systemer, IT-sikkerhed og andre digitale løsninger. 

AddPro er primært aktiv i Sverige, men har også salg i Danmark. 

 

ProData er et IT-konsulenthus, der stiller IT-konsulenter til rådighed for 

eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af 

konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at 

yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt 

af kundens behov tilbydes også andre typer af konsulentrådgivning, herun-

der bl.a. IT og Management konsulentrådgivning, Nearshoring-as-a-Ser-
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vice (NaaS) og digitalisering konsulent-administration. ProData har ho-

vedsæde i København og har afdelinger og/eller datterselskaber i Aarhus, 

Aalborg, Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Polen. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

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

stiger 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, 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. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver 

anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen god-

kendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 

12 c, stk. 7.  

 

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

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
 


