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Blue Equity og Chrispa sælger Controlled 
Polymers  
 
Blue Equity og investeringsselskabet Chrispa har indgået aftale om at sælge 

porteføljevirksomheden Controlled Polymers til Americhem. Controlled Polymers har under 

Blue Equity og Chrispa’s ejerskab haft en markant udvikling i konkurrencekraften samt 

indtjeningsevnen, og har styrket sin internationalt førende markedsposition.  

 

”Vi er stolte af at kunne offentliggøre salget af Controlled Polymers. Det er afslutningen på en vellykket 

udviklingsrejse, sammen med Chrispa, hvor vi sammen med ledelsen har været med til at løfte virksomheden 

og skabe en fokuseret og konkurrencestærk virksomhed med betydelig værditilvækst”, udtaler Thomas 

Gullacksen, Investment Director i Blue Equity og bestyrelsesmedlem i Controlled Polymers.  

 

Controlled Polymers er internationalt førende indenfor produktion af skræddersyede polymer compounds og 

masterbatches til udvalgte kundesegmenter - specielt inden for medico-segmentet og høreapparat-industrien. 

Laboratorieudvikling og produktionen foregår i Ribe, med høj markedsandel og internationalt salg inden for 

fokussegmenterne. Controlled Polymers har +50 ansatte og har løbende øget regnskabsresultaterne i 

ejerperioden.  

 

Investeringen i Controlled Polymers blev gennemført i 2015, sammen med Chrispa og virksomhedens direktør 

Mogens Larsen samt bestyrelsesformand Henrik Karlsen.  

 

Controlled Polymers har i Blue Equity og Chrispa’s ejertid udviklet sig positivt med øget omsætning og 

indtjening. Vækst og værdiskabelse er skabt gennem fokus på udvalgte kundesegmenter, herunder 

høreapparat producenter samt medico-kunder, og ved at blive førende inden for effektivt og præcist at 

imødekomme høje krav til produkterne kombineret med hurtig levering. Desuden er Controlled Polymers i dag 

blandt de mest bæredygtige i branchen.  

 

”Med Blue og Chrispa som ejere, har det været muligt i fællesskab – og via investeringer - at gøre Controlled 

Polymers til en virksomhed med en solid markedsposition, en stærk produktudviklings-afdeling samt effektiv 

produktion, og med spændende fremtidsmuligheder” udtaler Mogens Larsen.    

 

”Vi har haft et fantastisk partnerskab med Mogens og den øvrige ledelse gennem 5 års ejerskab. De har – 

sammen med en kompetent og dedikeret medarbejderstab – gennemført en utrolig flot ekspansion af 

virksomheden. Fokus på udvalgte kundesegmenter, laboratoriemæssigt førerskab, et velorganiseret 

forretningssystem med styr på alle detaljer og en meget stærk firmakultur, har skabt en førende virksomhed i 

en attraktiv niche, som også indeholder et betydeligt fremadrettet potentiale for den nye ejerkreds”, udtaler 

Thomas Gullacksen.  

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:  

Blue Equity, Investment Director Thomas Gullacksen – tlf. +45 30920661. Se også www.blue.dk 
Chrispa, CEO Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen – tlf. +45 61461626. Se også www.chrispa.dk  
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