
 

   
  

 

 
 

Blue Equity investerer i Fire Eater 
Blue Equity indgår partnerskab med ledelsen i Fire Eater A/S og erhverver betydelig 

minoritetsaktiepost i en af verdens absolut førende inden for stationære brandsikringssystemer 

baseret på brandslukningsluftarten Inergen.  

Fire Eater blev grundlagt i 1974 og har gennem de seneste godt 40 år udviklet en dyb viden og 

kompetence inden for brandslukningssystemer. 

Fire Eater har en stærk dansk og international markedsposition, og har solgt brandslukningssystemer til 

godt 50 lande. Fire Eater’s slukningssystemer er særdeles effektive, og den benyttede slukningsluftart 

(Inergen) er samtidig harmløs både for mennesker og for miljøet. 

Fire Eater har historisk primært fokuseret på høj-værdi rum i bygninger, f.eks. server-rum, samt 

offshore-industrien. Fire Eater’s nyere forretningsområder inkluderer fokus på bevaringsværdige 

bygninger, frysehuse og mobile brandsikringsanlæg, hvori Fire Eater’s produkter og dybe viden kan 

bidrage med betydelig værdi.  

Fire Eater er i dag en særdeles international virksomhed med aktiviteter i en lang række interessante 

lande. Fire Eater har 70 medarbejdere, hovedsæde og produktion i Hillerød, salgsselskaber i bl.a. 

Norge, Storbritannien, Irland, Polen og Sydafrika, og et bredt geografisk netværk af kompetente 

forhandlere. 

”Vores nye medejer giver mulighed for at sætte mere tryk på salgsindsatsen, forøge investeringerne i 

forretningsudvikling og accelerere vores vækst. Jeg glæder mig til samarbejdet med Blue Equity. Vi får 

en 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”, udtaler Torbjørn 

Laursen, adm. direktør og medejer i Fire Eater. 

”Vi er stolte af ledelsen i Fire Eater har valgt os som fremadrettet partner i udviklingen af deres 

virksomhed. Fire Eater har en imponerende kompetence indenfor brandslukningssystemer kombineret 

med værdiskabende fokus på kunders behov. Med høj kvalitet, veluddannede medarbejdere, omhu for 

kunders behov og internationalt tankesæt har Fire Eater et godt fundament for yderligere ekspansion af 

virksomheden”, udtaler Thomas Bonde, partner i Blue Equity. 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Fire Eater, adm. direktør og medejer Torbjørn Laursen, tlf. + 45 2762 0857. Se også www.fire-eater.com 

Blue Equity, partner Thomas Bonde, tlf. +45 2228 3719. Se også www.blue.dk 

 

 

 


