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Blue Equity investerer i Shark Solutions
Blue Equity erhverver en minoritetspost i Shark Solutions ApS og indgår partnerskab med adm.
direktør og majoritetsejer Jens Holmegaard. Shark Solutions er hjemmehørende i Roskilde og er
globalt førende på genbrug af bilruder.
Shark Solutions er en dansk baseret clean-tech virksomhed, der har udviklet en unik teknologi til at
genindvinde og genbruge plastmaterialet PVB fra lamineret glas. Lamineret glas bruges i byggeri og i alle
bil-forruder.
Håndtering af bl.a. ødelagte bilruder udgør et stort affaldsmæssigt problem. Med Shark Solutions’s
løsning er det nu for første gang muligt at undgå deponering af dem som affald og i stedet genbruge både
glas og PVB fra ruderne. Den samlede miljømæssige effekt af genbruget er betydelig.
PVB har en række særlige egenskaber, der åbner op for en lang række anvendelsesområder for Shark
Solutions’s PVB-produkter for kunder, der indtil i dag ikke har haft mulighed for at udnytte disse
muligheder kommercielt.
Shark Solutions er stiftet af Jens Holmegaard i 2005 og har gennem en dedikeret indsats udviklet
teknologien og opbygget en industrivirksomhed på ryggen heraf. Shark Solutions har i dag
produktionsanlæg i Belgien og USA og har opnået leverancer og kontrakter med en række store kunder
indenfor forskellige industrier. Shark Solutions Group omsætter for ca. 60 mkr.
Stifter og adm. direktør Jens Holmegaard, Shark Solutions udtaler ”Vi står med et unikt produkt med et
enormt marked foran os. Dette kræver ro om virksomheden, langsigtet tænkning og store investeringer.
Her kan partnerskabet med Blue Equity sikre os de optimale muligheder for at udnytte dette potentiale. Vi
har fået en stærk partner.”
”Det er altid en stor fornøjelse, når man kan investere i en virksomhed, hvor de samfunds-/miljømæssige
hensyn går hånd-i-hånd med store kommercielle muligheder. Jens Holmegaard og hans særdeles
kompetente internationale ledelsesteam har på forbilledlig vis udviklet en opfindelse til en stærk,
velfunderet industrivirksomhed. Og mulighederne for international ekspansion er betydelige. Vi glæder os
til at kunne understøtte den videre vækst og udvikling.” udtaler Christian Møller, managing partner, Blue
Equity.
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