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BLUE EQUITY INVESTERER I PACK TECH A/S
Kapitalfonden Blue Equity har erhvervet 40 % af aktierne i Pack Tech og investerer herved i Pack Techs vision om
at være den foretrukne leverandør af skræddersyede emballageløsninger på det globale marked.
Den danske emballagevirksomhed Pack Tech har solgt 40 % af aktierne til kapitalfonden Blue Equity. Pack Tech har de seneste
år haft succes på både de nationale og internationale markeder, og med Blue Equity i ejerkredsen er det planen at udvide
forretningen – herunder via opkøb af konkurrenter på det globale marked.
Med kapitalen fra Blue Equity skrues der samtidig markant op for investeringerne i selve Pack Tech, hvor virksomheden ønsker
at blive en endnu bedre partner for kunderne. Der er planlagt investeringer i udvidelse af ingeniør- og designteamet samt i
større lagerfaciliteter; elementer som i endnu højere grad skal gøre det muligt at levere skræddersyede løsninger, nedbringe
time-to-market samt mindske de generelle leveringstider.

”

Dertil vil der blive investeret i at gengælde kundernes loyalitet ved kontinuerligt at videreudvikle servicegraden samt kvaliteten.
Ud over et større ingeniør- og designteam ansættes der flere specialister i administrationen, så kunderne altid bliver mødt af
en ”specialist” inden for det felt, de har behov for. Det være sig i ordreafdelingen, salgssupport, salg eller i designteamet.
Direktionen i Pack Tech forbliver den samme, og både Henrik Breck, Klaus Hegn Andersen og Christian L. Jensen fortsætter i
deres nuværende roller.
Både direktionen i Pack Tech samt investorerne bag Blue Equity glæder sig til fremtiden.

Christian L. Jensen, Adm. direktør i Pack Tech, udtaler:
”At få Blue Equity med ombord betyder, at vi kan sætte endnu mere fart på vores
planer om at investere i vores kunder. Jeg tror meget på, at dette er nøglen til en
fortsat succes. Derudover vil vi forøge investeringerne i forretningsudvikling og
accelerere vores vækst. Jeg glæder mig til samarbejdet med Blue Equity, hvor vi
får en solid og kapitalstærk partner, der deler vores værdier, og som giver os et
godt fundament til fortsat profitabel ekspansion. Vi ser frem til i fællesskab at
bringe virksomheden til næste niveau.”

”

Thomas Gullacksen, Investment Director i Blue Equity, udtaler:
“Det er sjældent, at vi møder en virksomhed med et så dedikeret og engageret
fokus på kunderne, og mulighederne synes uendelige. Kompetencedybden inden for design og levering af emballageløsninger er imponerende og specielt i
kombination med et særdeles højt og værdiskabende fokus på kundernes behov.
Med høj kvalitet, dygtige medarbejdere, omhu for kunders behov og internationalt tankesæt har Pack Tech et godt fundament for yderligere ekspansion. Vi
er derfor stolte af, at vi har fået lov at komme med på den rejse som partner i
udviklingen af Pack Tech.”

For yderligere oplysninger kontakt venligst;
Pack Tech A/S, Adm. direktør Christian L. Jensen: clj@pt-dispensers.com, +45 88 82 02 24
Blue Equity, Investment director Thomas Gullacksen: thgu@blue.dk, +45 30 92 06 61
OM PACK TECH
Emballagevirksomheden Pack Tech blev grundlagt i 1946, og er i dag en international virksomhed med salgskontorer i otte lande. Virksomheden er specialister i udvikling og salg af specialdesignede emballageløsninger til
produkter inden for skønhed og personlig pleje, healthcare og industrielle produkter. Hovedsædet ligger i Herlev,
og produktionen foregår hovedsageligt i Kina.
I Pack Tech vægter nærheden til den enkelte kunde højt, produktkvaliteten er i fokus, og det at kunne skræddersy
en løsning til den enkelte kundes behov er det bærende element.
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