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AddPro styrker ejerstrukturen med henblik på at 
accelerere væksten. Adelis bliver ny majoritetsejer.  
AddPro blev I  2015 opkøbt af st ifterne og ledelse i  et MBO, og har s iden udviklet 
s ig meget stærkt t i l  at bl ive en af Sveriges førende indenfor application 
management, cloud integration og IT Outsourcing. Virksomheden er nu klar t i l  
næste skridt,  og tager derfor Adelis Equity Partners ind som ny partner og 
hovedaktionær.  
 
”AddPro er inde i en meget ekspansiv fase. Med udgangen af året, så er virksomheden vokset 
mere end 70% over tre år, og antal ansatte runder næsten 200. I løbet af de seneste otte 
måneder har vi vendt og drejet forskellige strategiske alternativer for AddPro’s fremtidige 
udvikling”, udtaler Nicklas Persson, CEO og en af stifterne af AddPro. ”Igennem hele processen 
fremstod Adelis som en meget attraktiv partner med viden og forståelse for AddPro’s forretning 
og en meget dyb forståelse for IT markedet i Sverige og i nabolandene – egenskaber som vi 
værdsætter meget. Vi er meget glade for at fortsætte udviklingen i AddPro på det svenske og 
nordiske marked sammen med Adelis – vi tror vi har skabt et rigtig ”Dream Team”, fortsætter 
Nicklas Persson.  
 
”Vi er meget imponeret over AddPro’s stærke udvikling samt virksomheden stærke position i 
Sydsverige, en position som er bygget på stærk kultur, dygtig ledelse og kompetente 
medarbejdere. Vi har et positivt syn på udviklingen på det svenske marked, hvor investeringen i 
AddPro skaber en attraktiv platform for fortsat vækst”, udtaler Joel Russ fra Adelis.  
 
”AddPro har et meget stærkt og veludviklet koncept til kunderne, der giver mere 
konkurrenceevne og bidrager i kundernes ambition om at nå diverse strategiske målsætninger”, 
udtaler Klas Ljunggren, CTO og en af stifterne af AddPro. ”Med Adelis i ejerkredsen, så vil vi 
yderligere kunne styrke vores koncept samt etablere os i strategisk vigtige geografiske 
områder”, fortsætter Klas Ljunggren.  
 
Adelis erhverver lidt mere end halvdelen af aktierne i AddPro, stifterne og ledelse fortsætter som 
minoritetsaktionærer. I samarbejde har man udviklet en forretningsplan, der skal tilsikre væksten 
i de kommende år.  
 
 

For yderligere information: 

Nicklas Persson, AddPro AB, nicklas.persson@addpro.se, +46-73-625 75 50  

Joel Russ, Adelis Equity, joel.russ@adelisequity.com, +46-73-543 30 68  
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Om AddPro 

AddPro blev stiftet i 2003 som IT Outsourcing partner. Virksomheden har udviklet sig meget positivt siden 

da, og har i dag kontorer i Malmö (hovedkontor), Göteborg, Helsingborg og Kristianstad.  

 

AddPro er en af de førende application and cloud integrators i Sverige Med en kombination af dygtige 

konsulenter, strategisk vigtige underleverandører, udvalgte cloud løsninger, egne datecentre og 24/7 

support, tilbyder virksomheden markedets bedste løsninger indenfor virksomhedens kerneområde. I 2017 

forventes AddPro at nå en omsætning på SEK 300m, beskæftige ca. 200 medarbejde hvoraf 170 er 

tekniske konsulenter. For yderligere information: www.addpro.se   

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner i at skabe værdi for mellemstore nordiske virksomheder. Adelis blev grundlagt 

med et mål om at blive den førende Nordiske kapitalfond på markedet for mellemstore virksomheder. 

Adelis blev stiftet i 2013 og har siden været en af mest aktive investorer i markedet for mellemstore 

virksomheder i Norden med 13 platform investeringer og mere end 20 tilkøb til disse. Adelis har ca. EUR 1 

mia. under forvaltning. For yderligere information: www.adelisequity.com. 

 


