Daxiomatic bliver en del af Fellowmind
ODENSE(DK)/BARNEVELD (NL), 10. december 2020 – Daxiomatic, en ledende Microsoft
Dynamics 365 partner i Danmark bliver en del af Fellowmind. Med tilføjelsen af Daxiomatic
styrker Fellowmind sit samlede servicetilbud, for at matche kundernes krav til deres ERPsystem, og deres økonomi- og driftsprocesser, på det danske marked. Daxiomatics viden
inden for D365 Finance and operations vil supplere og styrke Fellowminds brede portefølje
af servicetilbud inden for modern work, customer engagement og cloud transformation.
Daxiomatic indtræder i Fellowmind sammen med Fellowminds anden forretningsenhed i
Danmark, ProActive. Med de to virksomheders samlede kapaciteter bliver Fellowmind nu i
stand til at tilbyde en mere helhedsorienteret tilgang til de danske kunders digitale
transformationsrejse.
"Dette skridt er en unik mulighed for at opretholde vores virksomheds fremtid og tage vores
kunder til det næste niveau." forklarer Jesper Refning, administrerende direktør for
Daxiomatic. ”Med vores kvalitetsbevidsthed, vores succesrate på ERP-implementeringer og
vores fortsatte bestræbelser på at gøre alle vores kunder glade, er vi overbeviste om, at vi
kan yde et væsentligt bidrag til Fellowmind, der har et løfte om at ændre branchen ved altid
at sætte mennesker i centrum. Lighederne i vores virksomhedskulturer og Fellowmindvisionen om at skabe meningsfulde forbindelser har overbevist os om, at vores fremtid
ligger i Fellowmind-familien. Jeg er meget stolt af det vi har skabt sammen, og jeg ser frem
til vores næste skridt med hele Fellowmind.”
Emiel Putman, CEO i Fellowmind: ”Med tilføjelsen af Daxiomatics D365 Finance and
operations-kapaciteter til vores portefølje af services er vi nu i stand til at bringe et mere
helhedsorienteret tilbud til at støtte vores danske kunder i deres digitale
transformationsrejse. Vi er imponerede over Daxiomatics resultater, og især deres mission
og unikke organisationsstruktur. Vi er overbeviste om at de ligheder vi deler med at sætte
mennesker i centrum - people at heart - vil forme en stor fremtid sammen.”
Max Sejbæk, Regional Director Denmark hos Fellowmind: ”Som grundlægger af ProActive
har jeg allerede oplevet fordelene ved at være blevet en del af en større platform og dermed
være i stand til at bygge bedre løsninger ved hjælp af en bredere base af specialister.
Daxiomatic er et perfekt match, særligt i forhold til vores fælles fokus på at sætte
mennesker i centrum, vores fælles værdier og høje standarder, og jeg ser meget frem til at
påbegynde samarbejdet på lokalt plan.”
Med tilføjelsen af Daxiomatic beskæftiger Fellowmind sammenlagt 1.600 medarbejdere
fordelt på mere end 35 kontorer i seks europæiske lande. Fra den danske region arbejder
335 Fellows nu på tværs af fem danske byer. Fusionen er en del af Fellowminds
vækststrategi i partnerskab med FSN Capital V* for at blive Europas førende leverandør
indenfor Microsoft Business Applications, Cloud Infrastructure, Data & Analytics og Modern
Workplace.

* FSN Capital GP V Limited optræder i sin egenskab af generel partner for og på vegne af hver af FSN Capital V L.P.,
FSN Capital V (B) L.P. og FSN Capital V Invest L.P.

-------------------------------------------------------------------------Om Fellowmind
For Fellowmind er teknologi en løftestang til at styrke menneskelige relationer og sætte dem i centrum for den
digitale fremtid. Fellowmind tror på, at det handler om at få digitale interaktioner til at være mere menneskelige,
intuitive og personlige. Og at mennesker takket være automatisering kan bruge mindre tid på at arbejde med
gentagne og manuelle opgaver, så de i stedet kan bruge digital teknologi til at skabe tid og rum til at have mere
værdifulde og meningsfulde relationer (Meaningful Connections).
Fellowmind blev grundlagt i 2005 og er vokset til en virksomhed med kontorer i Tyskland, Holland, Polen, Danmark,
Sverige og Finland. Fellowmind har 1600 ansatte og en samlet omsætning på 210 millioner euro. Læs mere:
www.fellowmindcompany.com
Om Daxiomatic
Daxiomatic blev grundlagt i 2010 for at skabe et alternativ til det eksisterende ERP-marked, som på det tidspunkt
mere handlede om kvantitet end kvalitet. Drivkraften bag dette har være de fire kerneværdier – Kompetence,
Kvalitet, Engagement og Ydmyghed – som støtter op om Daxiomatics formål og sørger for, at vi hele tiden holder
os på rette spor i forhold til vores kunder og forretning. Vores forpligtelse til at etablere tryghed i branchen og give
reel og håndgribelig værdi for vores kunder er det, der driver formålet: At gøre alle Dynamics 365 Finance and
Operations-kunder glade. Daxiomatic måler derfor vores resultater i projekternes succesrate – økonomien skal
være bæredygtig, men den sande valuta er klientværdi. I dag er Daxiomatic 65 kolleger i Danmark (Odense,
Roskilde og Skanderborg) og arbejder nu også med BI og CRM. Læs mere: www.daxiomatic.dk
Om FSN Capital
FSN Capital blev oprettet i 1999 og er en førende private equity-rådgiver i den nordeuropæiske region med 2.125
millioner euro under forvaltning. FSN Capital understøttes af en bred vifte af førende nordiske og internationale
institutioner, der deler deres langsigtede perspektiv. Investorer forsyner FSN Capital fondene med bæredygtig og
tålmodig kapital, der giver dem tid til at implementere transformationsinitiativer og skabe en bæredygtig, langsigtet
ændring i FSN Capital fondenes porteføljeselskaber. Læs mere: www.fsncapital.com

