
  

 

 

 

SE Blue Equity investerer i Danish Crane Building 
SE Blue Equity erhverver en minoritetsaktiepost og indgår partnerskab med ledelsen i Danish Crane Building A/S, 

der er en førende producent af fuldautomatiske kraner. Danish Crane Building er hjemmehørende i Nibe og 

beskæftiger 70 medarbejdere. 

Danish Crane Building er etableret i 1983 og arbejder på et fundament af mere end 30 års erfaring med kraner og 

løftegrej. Den nuværende ledelse med direktør Jon Jensen i spidsen overtog aktiemajoriteten i virksomheden i 2013. 

 

Danish Crane Building sælger en række forskellige former for kraner såsom traverskraner, proceskraner og 

svingkraner. Danish Crane Building’s kernekompetencer inkluderer udvikling, produktion og montage af avancerede 

kran-løsninger, som tilpasses efter hver kundes behov og ønsker. 

Danish Crane Building håndterer alle opgaver indenfor kranløsninger fra indledende projektering over færdig 

installation til efterfølgende løbende servicering. 

Blandt de særlige områder, hvor Danish Crane Building har etableret en stærk international position er 

fuldautomatiske kraner (’robotkraner’) til energi- og affaldssektoren. Desuden har Danish Crane Building udviklet 

særlige specialløsninger til udvalgte industrisegmenter, blandt andet til mejerier, samt placeret sig stærkt globalt 

indenfor maskinrumskraner til skibe. Disse udvikles og produceres til skibsværfter over hele kloden. 

Danish Crane Building er i dag en international virksomhed med 70 ansatte på fabrikken i Nibe. Danish Crane Building 

har leveret kranløsninger på alle kontinenter, og realiserede i seneste regnskabsår et EBITDA på 17,2 mkr. 

 

Ejerkredsen vil fremadrettet bestå af SE Blue Equity, adm. direktør Jon Jensen og salgsingeniør Kristen Møller Jensen.  

 

”Vi er stolte af, at ledelsen i Danish Crane Building har valgt os som fremadrettet partner i udviklingen af deres 

virksomhed. Danish Crane Building har en meget stærk kompetence indenfor specialkraner. Samtidig tror vi på den 

kombination af dansk kvalitet, veluddannede medarbejdere og omhu for kunders behov, som Danish Crane Building er 

en fornem repræsentant for. Vi ser en række muligheder for yderligere international ekspansion af virksomheden”, 

udtaler Thomas Bonde, partner i SE Blue Equity. 

 

Danish Crane Building er SE Blue Equity’s 10. investering.  

 

”Vi ser frem til samarbejdet med SE Blue Equity. Vi får en kapitalstærk partner, der deler vores værdier og som kan 

bakke op om vores internationale ekspansion. Vores kraner indgår i stigende omfang i meget store internationale 

projekter som affaldsanlæg og kraftværker. Her er det vigtigt, at vi har en stærk ejerkreds, et solidt økonomisk 

fundament og kan tænke langsigtet ”, udtaler Jon Jensen, adm. direktør og medejer i Danish Crane Building. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Danish Crane Building A/S, adm. direktør og medejer Jon Jensen – tlf. +45 2374 3350 – se også www.dcb.dk 

SE Blue Equity, partner Thomas Bonde – tlf. +45 2228 3719 – se også www.seblueequity.dk 

 


