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SE Blue Equity lancerer ny fond 
Kapitalfonden SE Blue Equity kommer godt ud af 2015 med et resultat på 23 mio. kr. før skat. Fonden 

har siden starten i 2013 investeret i 11 danske virksomheder og er nu fuldt investeret. Derfor startes 

fond nummer 2. Målet er at investere godt 600 mio. kr. i danske virksomheder de kommende år.  

2015 var et godt år for det danske investeringsselskab SE Blue Equity, der har opnået et årsresultat på 23 

mio. kr. før skat, skabt via fremgang i de investerede virksomheder. SE Blue Equity har gennem de seneste 

år vist sig at være en særdeles attraktiv udviklingspartner for mindre virksomheder.  

Kapitalfonden styres af Blue Equity Management A/S med Christian Møller som Managing Partner og Niels 

Duedahl som bestyrelsesformand.  

”Vi er tilfredse med årsresultatet, der afspejler, at vi har investeret klogt og med omtanke i gode, 

velfungerende virksomheder”, siger Niels Duedahl, adm. direktør i SE, der er en af medstifterne af SE Blue 

Equity. 

”Investeringsresultatet viser, at vores koncept om at udvikle partnerskaber med stærke ledelser i de 

enkelte virksomheder virker”, tilføjer Christian Møller. Han fremhæver desuden, at investering i 

kompetente mennesker med stærke forretningsmodeller har vist sig at være ganske holdbar.  

Et fællestræk for de 11 virksomheder, som SE Blue Equity har investeret i, er, at der er tale om danske, 

velkørende virksomheder, hvor omstillingen mod mere energi- og miljøeffektive løsninger har været en vigtig 

parameter. Det er oftest ejerledede virksomheder, som er kommet til en skillevej, hvor forestående store 

investeringer eller organisatoriske udfordringer kalder på eksterne kompetencer og kapital. 

 

Ny fond på vej 

Med investering i de 11 virksomheder siden starten i 2013 er fondens kapital nu fuldt investeret. Man er 

derfor gået i gang med at rejse kapital til fond nummer 2 med samme volumen som i den nuværende fond, 

nemlig godt 600 mio. kr. 

Den nuværende kreds af investorer har tilkendegivet også at ville investere i den nye fond, men der åbnes 

desuden mulighed for at byde nye investorer velkommen, samtidig med at navnet ændres til Blue Equity.  

Blue Equity Management A/S ledes af en bestyrelse bestående af: Niels Duedahl, adm. direktør i SE, Jørgen 

Mads Clausen, bestyrelsesformand i Danfoss, Henrik Lind, stifter og bestyrelsesnæstformand i Danske 

Commodities, Anders Damgaard, koncerndirektør i PFA Pension, Brian Mikkelsen, MF, samt Henrik 

Heideby. I forbindelse med etablering af fond nummer 2 er det samtidig besluttet, at Henrik Heideby bliver 

ny formand for bestyrelsen i Blue Equity Management A/S. Den øvrige bestyrelse fortsætter uændret.  

”Formålet med etableringen af SE Blue Equity var at deltage i den fortsatte udvikling af mindre, danske 

virksomheder inden for området energi- og miljøeffektive løsninger. Det har vi opnået, og jeg er glad for, at 



 
 
 

vi nu er på vej med en yderligere fond inden for samme område, samt at Henrik Heideby har sagt ja til at 

overtage formandsposten”, siger Niels Duedahl. 

”Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og de meget kompetente 

partnere i Blue Equity, der har gjort et imponerende stykke arbejde. Resultaterne viser, at vi har 

positioneret os rigtigt i markedet, samt at konceptet er bæredygtigt både strategisk og forretningsmæssigt. 

Blue Equity investerer i et meget vigtigt vækstlag i dansk erhvervsliv, nemlig mindre virksomheder med 

stærke kompetencer”, udtaler Henrik Heideby. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Managing partner, Blue Equity, Christian Møller – tlf. 25 12 24 69 

Bestyrelsesformand, Blue Equity, Henrik Heideby – tlf. 21 29 50 01 

Adm. direktør, SE, Niels Duedahl – tlf. 29 22 85 08.  

 

  



 
 
 

Om SE Blue Equity 

SE Blue Equity investerer i små og mellemstore virksomheder med et markant vækstpotentiale og 

internationale perspektiver. SE Blue Equity bidrager med kapital, kompetencer og netværk til i tæt 

fællesskab med ledelsen at udvikle og realisere værdiskabelse.  

SE Blue Equitys kerneinvestorer er PFA Pension, SE, Danfoss Fonden, Lind Invest og management teamet.  

SE Blue Equity skifter i forbindelse med etableringen af den nye fond navn til Blue Equity. I samme 

forbindelse lanceres nyt logo.   

SE Blue Equity 1 K/S: Stiftet oktober 2013. Samlet kapital på 625 mio kr.Fonden har gennemført 11 

investeringer. Investeringerne dækker et bredt spektrum af brancher og er geografisk spredt over Danmark.  

Hovedtallene for de 11 virksomheder er sammenlagt: 

Omsætning  ~ 1.400 mio. kr. 

EBITDA        ~    140 mio. kr. 

Antal ansatte  ~ 1.300 

 

Læs mere på www.blue.dk 

http://www.blue.dk/

