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EQT V og ATP sælger KMD til Advent International 
 

 EQT V har indgået aftale om at sælge KMD til Advent International efter 3½ års 
succesfuldt ejerskab  
 

 I EQT V’s ejerperiode har KMD gennemgået en meget positiv udvikling, hvor 
omsætning, indtjening samt antallet af medarbejdere er øget 

 

 KMD har under EQT V’s ejerskab været igennem en vellykket forandringsproces og 
er i dag godt rustet til yderligere vækst  

 
EQT V og ATP Private Equity Partners/Via Venture Partners har indgået aftale med Advent 
International om et salg af 100% af aktierne i KMD Equity Holding A/S (KMD). Parterne har 
valgt ikke at offentliggøre prisen.  
 
Siden købet primo 2009 har KMD gennemgået en omfattende forandring fra offentligt til privat 
ejerskab. KMD har foretaget en lang række forbedringer og effektiviseringer af selskabets 
interne systemer og processer samt udviklet en række nye software løsninger. I dag er KMD 
en professionelt drevet og konkurrencedygtig virksomhed med et spændende 
vækstpotentiale. I 2011 kunne KMD rapportere en omsætning på DKK 4.266 millioner og 
EBITDA på DKK 577 millioner. 
 
KMD er den største danske udbyder af software og it-services. Hovedparten af KMD’s 
omsætning sker til de danske kommuner, hvilket blandt andet inkluderer systemer til 
kommunernes overførsel af sociale ydelser samt pensionsbetalinger. Selskabet leverer 
ligeledes it-løsninger til staten samt den private sektor. I de senere år har KMD også 
opbygget en god position til at vokse yderligere på det svenske marked.  
 
Igennem de seneste 3½ år har KMD investeret mere end DKK 2 mia. i udvikling af nye 
software løsninger til det offentlige Danmark samt foretaget flere virksomhedsopkøb, der har 
cementeret KMD’s position, som den førende offentlige it-leverandør i Danmark.  
 
”Med EQT V som ejer har KMD gennemgået en meget positiv udvikling. Omsætningen er 
vokset samtidig med at organisationen er blevet styrket og processerne mere effektive. 
KMD’s produkter og services er tilpasset kundernes efterspørgsel og konkurrencesituationen, 
som den ser ud i dag. Ledelsen og medarbejderne har ydet en meget flot indsats, og KMD er 
i dag et betydeligt stærkere selskab,” udtaler Morten Hummelmose, Partner hos EQT 
Partners A/S, som er investeringsrådgiver for EQT V. 
 
På trods af pres på de offentlige budgetter og den generelle økonomiske afmatning har KMD 
været i stand til at vokse pænt i en makroøkonomisk svær periode. Digitalisering, og KMD’s 
software løsninger i særdeleshed, er en essentiel del i at skabe en mere effektiv offentlig 
sektor i Danmark. Med de seneste produkter inden for skole- og sundhedsområdet har KMD 
investeret betydeligt i nogle af de væsentlige fremtidige offentlige budgetområder. 
 
”Der er ingen tvivl om, at Danmark er langt fremme med digitalisering af den offentlige sektor i 
forhold til stort set alle andre lande. KMD er førende på sit felt og i besiddelse af unik viden og 
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kompetencer. Vi ser derfor rigtig gode muligheder for at udvikle forretningen og vokse 
yderligere både i Danmark og i udlandet,” siger Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD og 
fortsætter: ”Vi har været meget glade for vores partnerskab med de nuværende ejere og ser 
nu frem til den næste rejse med Advent International”. 
 
Transaktionen er betinget af opfyldelse af sædvanlige betingelser for denne type 
virksomhedshandler. 
 
EQT V er blevet rådgivet af Morgan Stanley, Nordea og Gorrisen Federspiel. 
 

Kontaktdetaljer: 

 
 
Morten Hummelmose, Partner, EQT Partners, +45 33 12 12 36 
Johan Hähnel, EQT Communications & PR, +46 8 506 55 334 
Lars Monrad-Gylling, Adm. direktør, KMD, +45 25 29 17 84 
 

 
 

EQT profil 
EQT er en ledende kapitalfond i Nordeuropa med mere end EUR 19 mia. i forvaltet kapital og med en 

række investeringsstrategier. I samarbejde med et unikt netværk af uafhængige industrielle rådgivere 

implementerer EQT sin investeringsstrategi ved at opkøbe eller finansiere velfungerende mellemstore til 

store virksomheder i Nord- og Østeuropa, Asien og USA og støtte dem i udviklingen frem mod 

markedsledende positioner. Udviklingen opnås ved en industriel strategi med fokus på vækst. Siden 

grundlæggelsen har EQT investeret mere end EUR 11 mia. i omkring 100 selskaber og solgt tæt på 50. 

EQT-ejede selskaber har mere end 550.000 medarbejdere.  

 

EQT Partners er investeringsrådgiver for EQT-fondene og har omkring 120 investerings-medarbejdere 

med omfattende industrielle og finansielle kompetencer. EQT har kontorer i Frankfurt, Helsinki, Hong 

Kong, København, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Singapore, Stockholm, Warszawa og 

Zurich. 

 

For yderligere information: www.eqt.dk 

 

 

KMD profil 
KMD, som har hovedkontor i Ballerup, Danmark, blev etableret i 1972 og har i dag omkring 3.400 

ansatte i koncernen. Selskabet er Danmarks største it-baserede virksomhed. KMD udvikler, driver og 

vedligeholder it-systemer til både kommuner, stat, regioner og det private erhvervsliv. Selskabets 

markedsposition er tæt knyttet sammen med udvikling af software, ca. 75% af KMD ’s omsætning på ca. 

DKK 4,3 mia. udspringer af softwareudvikling – enten i form af software-produkter som sælges til 

kunder, eller software-projekter som selskabet udvikler for den enkelte kunde. 

 

For yderligere information: www.kmd.dk 
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