Blue Equity sælger EMT Nordic
Blue Equity har indgået aftale om at sælge porteføljevirksomheden EMT Nordic til
den danske it-koncern KMD. EMT Nordic var Blue Equity’s første investering. Under
Blue Equity’s ejerskab har EMT Nordic udviklet sig væsentligt og er en kernesund
virksomhed med et godt fundament til videre vækst. EMT Nordic udvikler software
og leverer konsulentydelser inden for energi- og miljøområdet.
”Det er med stor glæde vi sender Blue Equity’s første investering, EMT Nordic, godt videre
på sit udviklingsspor. EMT Nordic har en dygtig ledelse, kompetente medarbejdere og en
stærk produktportefølje, som danner et godt udgangspunkt for den fortsatte udvikling og
udfoldelse af EMT Nordics vækstpotentiale.”, udtaler Thomas Bonde, partner i Blue Equity.
EMT Nordics løsninger automatiserer og effektiviserer arbejdsprocesser, og kan medvirke
til at nedbringe energiforbrug og miljøbelastning. EMT Nordics hovedprodukt er EnergyKey,
der er et energistyringsprogram udviklet særligt til energi- og miljøområdet. EnergyKey
anvendes af forsyningsvirksomheder, private virksomheder og offentlige organisationer til
håndtering af centrale forretningsprocesser i tilknytning til energi- og miljødata.
EMT Nordic er beliggende i Odense og har 20 medarbejdere. Blandt EMT Nordics kunder
er HOFOR, AffaldVarme Aarhus, SE, NRGi, Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, Danfoss,
Københavns Lufthavne, Post Danmark, Region Midtjylland og Odense Kommune.
EMT Nordics nye ejer, KMD, er den største danskbaserede it-virksomhed. Hovedparten af
KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med
udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer.
”Jeg er glad for samarbejdet med Blue Equity. Blue Equity har bidraget til at videreudvikle
EMT Nordics vækstpotentiale og styrke den internationale gennemslagskraft for
virksomheden. Jeg frem til det næste kapitel i EMT Nordics udvikling. At blive en del af
KMD indeholder nogle rigtig interessante perspektiver og vækstmuligheder, som jeg ser
frem til at tage fat på”, udtaler Thomas Rasmussen, adm. direktør i EMT Nordic.
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