
 

 

Pressemeddelelse 

  Hinnerup d. 12.10.2020 

 

 

Junget får ny investor 

 
Blue Equity bliver del af ejerkredsen i Junget 

og danner fundament for en ambitiøs målsætning for virksomheden 

Junget har de senere år været inde i en meget positiv udvikling. En ny vækststrategi frem mod 2021 blev 

lanceret i januar 2019, og resultaterne taler sit tydelige sprog. – For det går rigtig godt hos Junget.  

- Vi vil fortsætte den positive udvikling, og vi vil blive ved med at være en attraktiv samarbejdspartner for 

vore kunder. Derfor vurderede vi i bestyrelsen, at vi vil få brug for at have en stærk investor med os, 

forklarer Adm. Direktør Poul Thøgersen. 

- Med Blue Equity inde i billedet står vi stærkt. Deres store viden og faglige kompetencer vil komme os til 

gode, når vi sammen skal træffe de beslutninger, der bliver afgørende for firmaets vækst og handlekraft.  

Blue Equity er et godt match til Junget på grund af kapitalfondens investorkreds og mentalitet. Blue er ejet 

af danske virksomheder og investorer, der tænker med en lang horisont og sætter en ære i at gøre gode 

virksomheder bedre, slår Poul Thøgersen fast.   

Peter A. Poulsen fra Blue Equity tilføjer, -Vi er utrolig glade for, at vi nu er en del af Junget A/S. Vi har lært 

virksomheden at kende som en meget stærk aktør på markedet med en stærk og kompetent ledelse samt 

dygtige og loyale medarbejdere. Vi glæder os til at være med til at udvikle Junget A/S yderligere. 

Junget har i dag en unik position i markedet som totalleverandør til træindustrien, da virksomheden 

tilbyder en samlet løsning med alt lige fra software integration og maskininstallation til værktøj og 

vedligeholdelse. Vækst i salget af maskiner til aluminiums- og plastindustrien er også en realitet, og 

virksomhedens sliberi bliver til stadighed en større og større aktør på det danske marked. Hos Junget ser 

man derfor lyst på fremtiden med et identificeret vækstpotentiale indenfor flere kerneområder.   

Ejerkredsen i Junget vil fremadrettet bestå af CEO Poul Thøgersen, Teknisk chef Ole G. Nielsen og Blue 

Equity. Jørgen Lægaard fra Lægaard Management A/S fortsætter som bestyrelsesmedlem, mens Poul 

Thøgersen og Ole Nielsen fortsætter i deres nuværende roller som henholdsvis adm. direktør og teknisk 

chef.  

Den nye ejerstruktur kræver godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Eventuelle spørgsmål til 

denne meddelelse kan rettes til nedenstående. 

Poul Thøgersen                                                       Peter A. Poulsen  

Adm. Direktør, Junget A/S                                     Dir. Operations, Blue Equity 
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Fakta boks:  Hvem er Blue Equity 

Blue Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i exceptionelle danske virksomheder med 
omsætning i niveauet 25 - 250 mkr. Fokus er på virksomheder, der er rigtig positioneret til at 
drage fordel af de globale mega-trends. Blue Equity stiller kapital, viden og netværk til rådighed 
for i tæt samarbejde med ledelsen at realisere værdiskabelse over ejerperioden. Der skabes afkast 
ved at gøre gode virksomheder bedre.  Se mere på www.blue.dk 
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