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Blue Equity får ny kapital og nye investorer
Kapitalfonden Blue Equity har fået en række nye investorer med i kredsen og gennemført 2. closing.
Kapitalen på 630 mio. kr. skal investeres i velfungerende, mindre danske virksomheder de
kommende år.
Blue Equity blev etableret i oktober 2013 af PFA, Sydenergi, Danfoss Fonden og Lind Invest med det formål
at investere i mindre danske virksomheder. Den første fond, SE Blue Equity 1 K/S med 625 mio kr. i
kapitalgrundlag, blev fuldt investeret i løbet af 2½ år med 11 gennemførte investeringer. Heraf blev 2
virksomheder frasolgt i løbet af 2016, med et tilfredsstillende afkast, således at der i SEBE 1 i dag er 9
investeringer.
I maj 2016 etablerede investorerne bag SEBE en efterfølgende fond, Blue Equity 2 K/S.
Der er nu indgået aftale med udvalgte yderligere investorer om at indtræde i investorkredsen bag Blue
Equity 2. Den samlede kapital i fonden udgør herefter 630 mio. kr. De nye investorer tæller bl.a. Linak
Holding, Færchfonden og Midtgaard Holding. PFA bliver fremadrettet største investor i fonden.
Bestyrelsen i selskabet, der driver de to fonde, består fortsat af Henrik Heideby (formand); Niels Duedahl,
adm. direktør i SE; Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss; Henrik Lind, stifter og adm.
direktør i Danske Commodities; samt Anders Damgaard, koncerndirektør i PFA Pension.
”Vi er stolte over at kunne tiltrække stærke, nye investorer til vores koncept. Vi har nu kapitalen på plads til at
fortsætte vores arbejde med at investere i og bidrage til videreudviklingen af mindre danske virksomheder
med et stort potentiale og internationale perspektiver”, udtaler bestyrelsesformand Henrik Heideby.
Der er allerede gennemført to investeringer i Blue Equity 2 K/S, Bramming Plast-Industri og Graphic West
Scandinavia.
Fokus på sund, fundamental udvikling af mindre virksomheder
Blue Equity vil også fremadrettet fokusere på danske virksomheder med 25-250 mio. kr. i omsætning, stærke
markedspositioner og særlige kompetencer – typisk indenfor niche-forretningsområder. Blue Equity bidrager
med kapital, kompetencer og netværk til i tæt fællesskab med ledelsen at udvikle og realisere værdiskabelse
i virksomhederne. Blue Equity kan både være minoritets- og majoritetsaktionær.
”Vi er – heldigvis – til stadighed i dialog med mange spændende investeringsmuligheder. Vores fokus på at
investere i kompetente mennesker med stærke forretningsmodeller og sammen med dem skabe værdi
gennem sund, fundamental udvikling af virksomhederne, er relevant for mange virksomhedsejere” siger
Managing Partner Christian Møller, og tilføjer: ”Vi har løbende fintunet vores model og vores måde at arbejde
sammen med virksomheder, ledelser og ejere på og er overbeviste om, at vi har et koncept, der bidrager til
vækst og værdiudvikling”.
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