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Polaris sælger ProData til Axcel 
 
Polaris har indgået aftale om at sælge ProData Consult til Axcel efter tre års ejerskab med stærk fremgang 
drevet af kraftig organisk vækst og flere opkøb i Norge og Sverige. Ambitionen om at skabe en skandinavisk 
markedsleder med en markedsledende nearshoring-as-a-service-funktion i Polen er indfriet, og ProData Consult 
er stærkt positioneret til at ekspandere i Europa under nyt ejerskab. 
 
Siden Polaris’ investering i ProData Consult i 2018 har virksomheden skabt en gennemsnitlig årlig vækst på 26% 
og øget antallet af aktive konsulenter på opgaver for kunder med 20% til ca. 3.000. I 2019 købte ProData Consult 
den hurtigst voksende svenske leverandør af forretnings- og IT-konsulenter, Sourcing Network, og i 2020 blev 
det norske IT-konsulentfirma Amesto Consulting en del af koncernen. I denne uge offentliggjorde ProData 
Consult tillige købet af norske Bragd Consulting Network. 
 
”ProData Consult har udviklet sig helt fantastisk og markant hurtigere, end vi oprindeligt forventede. Vi har bygget 
videre på et stærkt fundament og haft et fremragende samarbejde med ledelsen og medarbejderne, som har 
videreført virksomhedens kultur, skabt de stærke resultater og bevist, at de kan udnytte ProData Consults 
skalerbare forretningsmodel og vokse hurtigere end det attraktive underliggende IT-service-marked. Vi er glade 
for at kunne aflevere en virksomhed i absolut topform og ser frem til at følge ProDatas fortsatte udvikling,” siger 
Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris. 
 
Polaris har bidraget til ProData Consults positive udvikling fra klassisk ejerledet virksomhed til skandinavisk 
markedsleder med en system- og procesunderstøttet skalerbar forretning ved at foretage betydelige investeringer 
i organisationen, udviklingen af den interne IT-platform og strategiske opkøb. 
 
”Polaris har været den perfekte ejer og partner for ProData Consult og skabt rammerne for, at vi har kunnet 
gennemføre de rigtige opkøb samt tiltrække værdifulde kompetencer og erfaringer for at skabe en markedsleder. 
Vi har bygget et solidt fundament for yderligere ekspansion under nyt ejerskab,” siger Agner N. Mark, 
bestyrelsesformand i ProData Consult og industrial advisor for Polaris i forbindelse med investeringen i ProData 
Consult. 
 
”Partnerskabet med Polaris har givet os mulighed for at sætte turbo på udviklingen i ProData Consult og 
transformere virksomheden hurtigere, end vi kunne have gjort alene. Det har været en god proces, hvor vi 
sammen har skabt en fantastisk organisation og en stærkere forretning med spændende fremtidsudsigter,” siger 
Søren Rode, grundlægger og medejer af ProData Consult. 
 
ProData Consult har skabt en stærk markedsposition med et unikt IT-system, der understøtter skalerbarheden for 
både kunder og freelancekonsulenter, og som sikrer, at virksomheden kan gennemføre og integrere opkøb 
hurtigt og effektivt. Markedsudviklingen er positiv med stigende behov for digitalisering af forretningsprocesser og 
systemer, og ProData Consult fortsætter den stærke fremgang i 2021, hvor den organiske vækst i 1. halvår 2021 
udgør ca. 25%. 
 
Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. 
 
 
 
Yderligere information: 
 
Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris, +45 24 62 14 64 
 
Agner N. Mark, bestyrelsesformand i ProData Consult, +45 40 10 90 76 
 
Søren Rode, grundlægger og medejer af ProData Consult, +45 +45 40 94 11 71 
 
 



 
 

 
                     Malmøgade 3  DK-2100 Copenhagen  Tel (+45) 3526 3574  polaris@polarisequity.dk 2 

 

 

 
Om ProData Consult (www.prodata.dk) 
ProData Consult er et af Nordeuropas førende uafhængige konsulenthuse med fokus på forretnings- og IT-
konsulenter og har ca. 3.000 aktive konsulenter på opgaver for kunder. Koncernen leverer high-end forretnings- 
og IT-konsulenter og råder over et stort netværk af kompetente og erfarne IT-specialister. ProData Consult har 
hovedsæde i København og afdelinger/datterselskaber i Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Holland. 
Virksomheden blev etableret i 1994 og har siden 2018 været ejet af hovedaktionæren Polaris Private Equity og 
en kreds af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Om Polaris – The Power of Partnership  
Polaris er en nordisk investeringsvirksomhed med hovedsæde i København, som investerer i og stiller fleksibel 
kapital til rådighed for veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde 
med mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn og fokuserer på virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. 
Polaris har til dato investeret i 48 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til 
porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 17 virksomheder med en samlet omsætning på godt 7,5 mia. kr. og 
omkring 5.000 ansatte. Se mere på www.polarisequity.dk  
 

http://www.prodata.dk/
http://www.polarisequity.dk/

