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Adelis avyttrar AddPro 
Adelis Equity Partners Fund I (“Adelis”) har sålt sin majoritetspost i AddPro AB till Axcel. 
 
Adelis investerade i AddPro 2017 i syfte att, tillsammans med bolagets ledning, skapa det 
ledande bolaget i Sverige som levererar applikation- och molntjänster. Under de tre senaste 
åren har AddPro vuxit från ca SEK 250 million till SEK 800 million i omsättning och intjäningen 
har mer än fördubblats. AddPro har också gått från att ha en stark regional position till att ha en 
nationell täckning.  
 
”Genom AddPros starka kultur har bolaget kunnat växa till att bli en ledande spelare i en attraktiv 
marknad. Nicklas Persson och resten av teamet på AddPro var fantastiska att jobba med och vi 
är stolta att ha varit delaktiga i sammanslagningen av AddPro och ITF som skapat mycket värde 
för bolagens kunder,” säger Jacob Frandsen och Joel Russ på Adelis. 
 
”Vi skulle vilja tacka Adelis och vår styrelse, inklusive Magnus Sjöqvist och Lars Monrad-Gylling, 
för ett utmärkt samarbete och en framgångsrik resa tillsammans. Vi ser fram emot vår framtida 
utveckling och fortsatta framgång,” säger Nicklas Persson; VD på AddPro. 
 
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman. Affären är villkorad av 
godkännanden av konkurrensmyndigheten och förväntas stänga under det tredje kvartalet 
2020. 

För ytterligare information, kontakta: 

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

Jacob Frandsen, Adelis Equity Partners, +46 73 072 44 46, jacob.frandsen@adelisequity.com 

AddPro 

AddPro bedriver verksamhet inom IT-området Cloud & Applications och etablerades år 2000. 

Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö, 

Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad. AddPro är en av de främsta applikations- och 

molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, 

utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 bemannad support kan AddPro förse kunderna med den 

bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav. Verksamheten omsatte 

2019 nära 800 MSEK med god lönsamhet och organisationen närmar sig 350 anställda specialister varav 

ca 85% är tekniska affärsspecialister verksamma i något av bolagets kompetensområden. www.addpro.se.  

Adelis Equity Partners 

Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med 

målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i 

Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen 

i sitt segment med 21 investeringar och mer än 70 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder 

kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

 


