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Pro-Plan Interaktiv A/S bliver en del af Esoft 
 
Pro-Plan Interaktiv A/S bliver per 6/7 en del af Esoft, som dermed etablerer et af Nordens 
stærkeste teams af boligfotografer. Tilgangen af Pro-Plan styrker Esofts position som Nordens 
førende leverandør af digitale markedsføringsløsninger til ejendomsmæglerbranchen. 
 
Esoft overtager per 6/7 2022 aktiemajoriteten i Pro-Plan Interaktiv A/S (’Pro-Plan), som leverer 
fotos, video og plantegninger til en lang række ejendomsmæglere. 
 
Dermed slår to af ejendomsmæglerbranchens største og mest erfarne leverandører sig sammen 
med ambitionen om i fællesskab at skabe en nordisk markedsleder inden for digitale 
markedsføringsløsninger til ejendomsmæglerne. 
 
Med Esoft som ny ejer kan Pro-Plan garantere vores kunder de nyeste og mest innovative 
produkter på markedet, og det var essentielt for vores valg af vores ny ejer. Sammen med Esoft 
kan vi tilbyde ejendomsmæglerne en uhyre stærk, samlet pakke, som ingen andre kan tilbyde i 
Danmark,” siger grundlægger af og direktør i Pro Plan, Michael Petersen, der kaldet matchet med 
Esoft oplagt: 
 
”I hele salgsprocessen har hensynet til vores medarbejdere, vores værdier og vores kunder været 
et andet afgørende parameter, og her er Esoft på alle måder et perfekt match.” 
 
Business as usual 
Som en del af aftalen indtræder Michael Petersen i Esoft Danmarks ledelse. For både Pro-Plans 
medarbejdere og kunder får salget til Esoft på kort sigt ingen øvrig betydning, fastslår Michael 
Petersen. 
 
”Det bliver business as usual. Efter sommerferien indleder vi en strategisk proces i forhold til at 
identificere og udnytte de muligheder, der uden tvivl ligger i at lade vores to virksomheder smelte 
sammen,” siger Michael Petersen. 
 
Han grundlagde Pro-Plan i 1996, og fra hovedkvarteret i Jels servicerer virksomhedens cirka 50 
medarbejdere i dag over 300 ejendomsmæglere med udarbejdelse af boligpræsentationer og 
plantegninger. 
 
”Vi har bygget Pro-Plan på samarbejde, holdånd, medejerskab blandt kollegerne og en høj grad af 
nærvær over for kunderne. Den kultur glæder jeg mig til at tage med over i Esoft,” siger Michael 
Petersen. 
 
Danmarks mest kompetente team af boligfotografer 
Hos Esoft ser CEO for Esoft Systems, Ian Holmgaard, tilsvarende flere markedsmæssige og 
kulturelle fællesnævnere mellem de to virksomheder. 
 
”Nærvær og holdånd er to kerneværdier for begge virksomheder, og med tilgangen af Pro-Plan 
etablerer vi Danmarks største og mest kompetente team af boligfotografer, samtidig med at vi 
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sikrer et endnu stærkere serviceløfte i form af blandt andet branchens korteste leveringstider og 
det absolut bredeste produkt og serviceudbud” siger Ian Holmgaard. 
 
Med købet af Pro-Plan kommer Esoft til at råde over en fotografafdeling alene på over 100 mand. 
 
Startskuddet til ambitiøs rejse 
Siden etableringen i 2000 har Esoft udviklet sig til en internationalt funderet virksomhed, der er til 
stede i over 20 markeder på fire kontinenter og beskæftiger cirka 850 medarbejdere på 
verdensplan. 
 
Esoft fik per 1. juni i år ny majoritetsejer i kapitalfonden Polaris. Med Polaris i ryggen har Esoft 
søsat en ambitiøs vækstrategi, der blandt andet omfatter yderligere global skalering og en endnu 
stærkere markedsposition i Norden.  
 
”Købet af Pro-Plan er blot anden del af den plan som vi har arbejdet med siden efteråret sidste år. 
Med sammenlægningen af de to virksomheder viser vi, at vi har både viljen og musklerne til at 
udbygge positionen som Nordens absolut førende virksomhed inden for vores område,” siger Ian 
Holmgaard. 
 
Parterne har aftalt ikke at offentliggøre salgsprisen. 
 
 
For yderligere information: 
 
Ian Holmgaard, Group CEO, Esoft: iho@esoft.com; +45 2555 9101 
Michael Petersen, grundlægger af Pro-Plan Interaktiv A/S: mp@pro-plan.dk; +45 7425 2500 
 
 
 
FAKTA OM ESOFT  
Esoft blev stiftet i år 2000 af René Dines Hermand og er i dag en markedsførende leverandør af 
fotos, video, tekster og markedsføringsløsninger til ejendomsmæglerbranchen. Hovedkvarteret er 
i Odense med kontorer i Sverige, Dubai og Vietnam. Globalt beskæftiger Esoft cirka 850 
medarbejdere. Se mere på www.esoft.com  
 
 
FAKTA OM PRO-PLAN INTERAKTIV A/S 
Michael Petersen grundlagde Pro-Plan Interaktiv A/S i 1996, og lige siden har innovation spillet en 
afgørende rolle for firmaets store succes. Det hele startede med plantegninger, og siden har ikke 
mindst fotoprodukter været en fast del af firmaets repertoire. Pro-Plan er allerede hele fire gange 
blevet kåret som Gazelle-virksomhed af Børsen. Det skete i 2014, 2015, 2019 samt i 2020 
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