
 

 

   

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Ribe den 3. september 2015 

 

SE Blue Equity og Chrispa danner partnerskab om 

Controlled Polymers 

 
SE Blue Equity og Chrispa erhverver aktierne i Controlled Polymers og danner partnerskab med ledelsen. 

Virksomheden er grundlagt af Anders Flensborg i år 2000, og har udviklet sig til at blive en af branchens 

førende indenfor formulering og indfarvning af højteknisk plast.  

Controlled Polymers er en nicheleverandør indenfor compounds og masterbatchs til kunder indenfor en 

række brancher med behov for kundetilpassede løsninger sammen med høje krav til kvalitet, fleksibilitet og 

kvalitetsdokumentation.  

”Vi ser frem til partnerskabet. Controlled Polymers har gennem de seneste år oplevet en sund organisk 

vækst og med gode økonomiske resultater. 

Kunderne har igennem de seneste år og vil også fremover fortsætte med at sætte højere krav til kvalitet, 

løbende dokumentation samt miljørigtige og energieffektive materialer og produktionsprocesser. Vi har 

løbende forstærket arbejdet med målrettet at være blandt de førende indenfor området kombineret med 

et kundevendt fokus og høj fleksibilitet. Vi ser frem til at kunne fortsætte denne rejse og intensivere 

videreudviklingen af vores produkter og produktionssystemer” udtaler Mogens Larsen, adm. direktør i 

Controlled Polymers.   

Controlled Polymers daglige ledelse fortsætter uændret. Virksomheden beskæftiger 40 ansatte, og er 

beliggende i Ribe.  

”Vi har gennem de seneste måneder lært virksomheden og ledelsen at kende, og vi er meget imponerede 

over den udvikling virksomheden har været igennem de seneste år. Der er mange dybe kompetencer og 

innovation, som med det rette fokus, prioritering og vedholdenhed kan løfte virksomheden internationalt 

de kommende år. Vi glæder os til at kunne skabe de rigtige rammer rundt om en stærk ledelse til at indfri 

ambitionerne”, udtaler Nils Smith, partner i SE Blue Equity.  

Der vil i de kommende år blive sat yderligere fokus på produktudvikling og markedsekspansion.  

”Controlled Polymers er en professionel og veldrevet virksomhed med sunde værdier og en række 

interessante produktudviklingsmuligheder. Vi er stolte over, som familievirksomhed, i fællesskab med 

ledelsen at kunne videreudvikle og støtte op om en sund vækst uden at gå på kompromis med 

kerneværdien om at levere, hvad man lover.” udtaler Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen, adm. direktør i 

Chrispa.  

 



 

 

   

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Controlled Polymers, bestyrelsesformand Henrik Karlsen – tlf. +45 4161 7373 

SE Blue Equity, partner Nils Smith – tlf. +45 2478 3357 – se også www.seblueequity.dk 

Chrispa, Mads Pauli-Christiansen, adm. direktør – tlf. +45 6146 1626 – se også www.chrispa.dk 

 

Om Controlled Polymers 

Controlled Polymers A/S beskæftiger sig med indfarvning og compoundering af alle typer plastmateriale, 

samt fremstilling af farve- og additiv masterbach. Selskabet er blandt de ledende virksomheder indenfor sit 

felt i Nordeuropa og den eneste i Danmark. Selskabet beskæftiger i dag 40 medarbejdere. Vi servicerer alt 

fra den mindre lokale plastforarbejdende virksomhed til store globale virksomheder – alt med 

kundetilpassede løsninger. Selskabets eksportandel udgør ca. 50 % 

 

Læs mere på www.conpol.com 

 

Om SE Blue Equity  

SE Blue Equity investerer i mindre og mellemstore virksomheder, der profiterer af omstillingen mod mere 

energi- og miljøeffektive løsninger. SE Blue Equity bidrager med kapital, kompetencer og netværk til i tæt 

fællesskab med ledelsen at udvikle og realisere værdiskabelse. SE Blue Equitys ankerinvestorer er Danfoss, 

SE, PFA Pension, Lind Invest og management teamet.  

 

SE Blue Equity har, udover Controlled Polymers, investeret i EMT Nordic, Roll-o-Matic, Eltronic, Fairwind, 

Primodan, Kohsel, Dynatest, Bramidan, acti-Chem og Danish Crane Buidling.  

 

Læs mere på www.seblueequity.dk 

 

Om Chrispa 

Chrispa ApS er et familieejet investeringsselskab. Chrispa investerer i værdipapirer, ejendomme og 

virksomheder. Med hensyn til virksomhedsinvesteringer fokuserer Chrispa på veldrevne 

nichevirksomheder, der har taget en unik position i markedet. Chrispa indgår gerne i partnerskaber, og har 

fokus på, at der udover kapital tilføres kompetencer til virksomhederne. 

 

Læs mere på www.chrispa.dk 

 

http://www.seblueequity.dk/

