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Graphic West og Blue Equity indgår partnerskab 
Blue Equity erhverver en minoritetspost i Graphic West og indgår partnerskab med adm. direktør 

og majoritetsejer Jesper Holm. Graphic West er hjemmehørende i Hørsholm og leverer IT drevne 

”Print-on-Demand” emballageløsninger. 

Graphic West bygger på mere end 25 års erfaring indenfor emballageindustrien, og har gennem de 

seneste år opbygget en særlig række kompetencer målrettet medicinalindustrien. Emballagemarkedet 

står overfor en række forandringer de kommende år, hvor blandt andet individualisering, serialisering og 

mindre batchstørrelse sætter nye krav til kunder og leverandører.  

Graphic West leverer individualiserede Print-on-Demand emballageløsninger med 24 timers leveringstid, 

ingen minimumsordrer og 100% GMP (Good Manufacturing Practice) scan verifikation af hver emballage. 

Det sikrer kunderne en meget høj fleksibilitet, reducerer kompleksiteten og muliggør individualiserede 

løsninger, der opfylder fremtidige krav.  

Jesper Holm, adm. direktør Graphic West udtaler ”Vi står overfor en række meget spændende 

muligheder, og der ser jeg partnerskabet med Blue Equity, som en katalysator for, at vi målrettet og 

ambitiøst kan indfri vores forventninger. Vi ønsker at accelerere udviklingen og målrette vores 

markedsindsatser i ind- og udland. Derfor er det vigtigt at have en stærk partner.” 

”Hos Blue Equity er vi meget stolte over den tillid, der er blevet vist os, og vi ser meget frem til 

samarbejdet med Jesper Holm og teamet. Vi er imponerede over den innovative platform, Jesper har 

skabt, der gør op med den traditionelle måde at tænke produktion og levering af emballage. 

Kundetilgangen er værdiskabende og processerne er integrerede, automatiserede og agile, hvilket sikrer 

kunderne en høj fleksibilitet og lavere totalomkostninger. Vi glæder os til at kunne understøtte den videre 

vækst og udvikling.” udtaler Nils Smith, partner Blue Equity.    

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Graphic West, adm. direktør Jesper Holm – tlf. +45 2565 4400 

Blue Equity, partner Nils Smith – tlf. +45 2478 3357 


