Stockholm den 4 december 2020

Svensk IT-profil blir vd i ledande nordeuropeiskt IT-konsulthus
Anders Gratte blir VD och Koncernchef för ProData Consult Group, ett av Nordeuropas
ledande konsultbolag med fokus på tech och management konsulter. ProData Consult
Group, som verkar på den svenska marknaden under namnet Sourcing Network, är
specialiserat på att tillhandahålla tech och management konsulter till den privata och
offentliga sektorn. Intäkterna år 2020 förväntas bli cirka 2 miljarder SEK med ett
rörelseresultat på mer än 135 miljoner SEK.
Anders Gratte har lång erfarenhet av att utveckla nordeuropeiska tillväxtföretag inom
konsultbranschen. År 2004 grundade han det svenska konsultföretaget Madeo Sourcing Group, som
växte till att ha 2000 konsulter på uppdrag och en omsättning på mer än 2 miljarder SEK när
företaget såldes 2011. Anders Gratte fortsatte inom företaget i rollen som europeisk direktör och
medlem i koncernledningen fram till 2015. Sedan 2018 har han varit styrelseledamot i ProData
Consult.
-

ProData Consult är i snabb utveckling och i en spännande tillväxtfas, där vi kommer
fortsätta skapa organisk tillväxt på våra nyckelmarknader och komplettera med rätt förvärv
av intressanta bolag, säger Anders Gratte. Jag ser fram emot att samarbeta med kollegorna
i ProData Consult och bidra med min erfarenhet och kompetens så att vi tillsammans kan
fortsätta succén med en hög kvalitetsnivå och den unika kundnöjdheten.

Anders Gratte är svensk och har bosatt sig i Stockholm i samband med sin utnämning till VD för
ProData Consult efter att ha varit bosatt i USA och Storbrittanniien under ett antal år.
-

Vi känner Anders från styrelsearbetet och ser fram emot att utnyttja hans erfarenhet och
kompetens i rollen som VD. Samtidigt vill vi ta tillfället i akt och tacka Søren Rode för hans
ansträngningar och resultat under 20 år i ProData Consult. Vi ser fram emot att Søren, som
CCO, ska fortsätta sitt arbete i kontakten med våra kunder och bidra till den strategiska
utvecklingen av ProData Consult, säger Agner Mark, styrelseordförande i ProData Consult.

Søren Rode började sin karriär på ProData Consult 2000 och kommer i sin nya roll att hantera
uppgifter inom försäljning och affärsutveckling samt förvärv och integration.
-

Jag ser fram emot att samarbeta med Anders för att fortsätta bidra till ProData Consults
strategiska utveckling i nära samarbete med kunder och mina många kollegor. Vi står inför
en spännande period i ProData Consult, och jag ser fram emot att gå in i nästa
utvecklingsfas med Anders i förarsätet, säger Søren Rode.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Gratte
ProData Consult
0766-77 34 81
Johan Nybom
Inmema kommunikation
073-660 81 75
Johan.nybom@inmema.com

Om ProData Consult
ProData Consult är ett av Nordeuropas ledande oberoende konsulthus med fokus på tech och
management konsulter med ungefär 2000 aktiva konsulter. Gruppen tillhandahåller tech och
management konsulter och har ett stort nätverk av kompetenta och erfarna IT-specialister. ProData
Consult har sitt huvudkontor i Köpenhamn och har filialer/dotterbolag i Norge, Sverige, Polen,
Tyskland och Nederländerna. Företaget grundades 1994 och har sedan 2018 ägts av huvudägaren
Polaris Private Equity och en krets av ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
För mer info.

