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SE Blue Equity investerer i EMT Nordic 
Kapitalfonden SE Blue Equity har erhvervet aktiemajoriteten i software-virksomheden EMT Nordic. 

Opgaven består nu i at videreudvikle selskabets vækstpotentiale og ikke mindst styrke den 

internationale gennemslagskraft for Odense-virksomheden. 

SE Blue Equity erhverver aktiemajoriteten i EMT Nordic af de nuværende aktionærer, der omfatter stifter og 

administrerende direktør Thomas Rasmussen og et af Danmarks største energiselskaber NRGi. Thomas 

Rasmussen fortsætter som administrerende direktør og vil fortsat være en væsentlig aktionær.  

EMT Nordic leverer egenudviklede softwareløsninger og konsulentydelser indenfor energi- og miljøområdet, 

hvor fokus er på reduktion af energiforbruget samt automatisering og effektivisering af arbejdsprocesser. 

”EMT Nordic har de seneste år oplevet betydelig vækst. Ejerskiftet giver mulighed for at fortsætte væksten i 

Danmark og ekspandere internationalt. Jeg ser frem til samarbejdet med SE Blue Equity, som med deres 

operationelle tilgang og fokus på energi og energieffektivitet vil være en værdifuld partner i at bringe 

virksomheden til næste niveau” udtaler Thomas Rasmussen, administrerende direktør i EMT Nordic.  

EMT Nordic med internationale muligheder 

Hos SE Blue Equity er der store forventninger til fremtiden for EMT Nordic. Det forventes at markedet i såvel 

Danmark som internationalt vil udvikle sig gunstigt, og at EMT Nordics løsninger har særdeles gode 

muligheder for at spille en væsentlig rolle i realiseringen af virksomhedernes energieffektiviseringer. Ikke 

mindst på det europæiske marked, hvor bl.a. det nye energisparedirektiv vil øge efterspørgslen på 

energieffektive løsninger markant:  

”EMT Nordic har en dygtig ledelse, kompetente medarbejdere og en stærk produktportefølje, som danner et 

godt fundament for videreudviklingen af EMT Nordic. Vi ser frem til i fællesskab at fortsætte den positive 

udvikling, og det skal vi nu bygge videre på, så vi derigennem kan styrke forudsætningerne for, at EMT 

Nordic kan begå sig på det internationale marked” udtaler Thomas Bonde, Partner i SE Blue Equity. 

NRGi giver stafetten videre 

NRGi, der sælger hele sin andel af aktierne i EMT Nordic, glæder sig over, at kunne sælge til en ny investor, 

der kan sikre fortsat fremgang for selskabet, som NRGi har været aktionær i siden 2007: 

”Softwareudvikling er ikke et kernekompetenceområde i NRGi. Derfor har vi set på mulighederne for at finde 

en partner, som vil være i stand til at videreudvikle EMT Nordic. Der er et ganske betydeligt vækstpotentiale i 

virksomheden, men NRGi er ikke er den bedste ejer til at udvikle dette potentiale. I den forbindelse har vi 

vurderet, at SE Blue Equity vil være det bedste match, og vi glæder os over at EMT Nordic nu er i gode 

hænder og ser frem til et fortsat tæt samarbejde”, udtaler NRGi’s administrerende direktør, Søren Sørensen. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
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Om EMT Nordic 

EMT Nordic blev stiftet i 2004 og er beliggende i Odense. EMT Nordic udvikler egne softwareprodukter, 

herunder EnergyKey, men tilbyder også kundespecifik softwareudvikling, tilpasning af standardsystemer og 

systemintegration. EMT Nordics kunder repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder indenfor 

forsyningssektoren, den offentlige sektor samt private virksomheder.  

Se referencer og læs mere på www.emtnordic.com 

 

Om SE Blue Equity 

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

internationale perspektiver, primært indenfor ren energi og energieffektivitet. SE Blue Equity bidrager med 

kapital, kompetencer og netværk til i tæt fællesskab med ledelsen at udvikle og realisere værdiskabelse.   

SE Blue Equitys investorer er PFA Pension, SE, Danfoss, Lind Invest og management teamet. Læs mere på 

www.seblueequity.dk  

 

Om NRGi 

Med mere end 1.200 ansatte og godt 210.000 kunder er NRGi et af Danmarks største energiselskaber.  

NRGi leverer el og rådgiver virksomheder og private om energibesparelser, leverer fiberbredbånd med 

lynhurtige forbindelser, online alarmsystemer, byrumsinventar og rådgivning om grønne transportvaner. 

NRGi leverer også biomassebaseret (CO2-neutral) lokalvarme til en række mindre bysamfund, og så har 

NRGi stor fokus på vedvarende energi med Klima El-produkter samt varmepumper og solceller. Læs mere 

på www.nrgi.dk  
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