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SE Blue Equity investerer i Eltronic 
SE Blue Equity indgår partnerskab med stifter og ejer Lars Jensen om videreudvikling af 

teknologivirksomheden Eltronic. Eltronic, med hovedsæde i Hedensted, leverer teknologi og 

udviklingskompetence til dansk industri mhp at forbedre kundernes globale konkurrenceevne. 

Eltronic har arbejdet for fremstillingsindustrien i mere end et årti med engineering, system-integration og 

automatisering for at forbedre sine kunders konkurrenceevne. Kunderne, der primært består af store danske 

industrivirksomheder, betjenes globalt. Eltronic skaber innovative løsninger, der giver kunderne større 

produktivitet og bedre bundlinje. 

 

Eltronic beskæftiger 160 medarbejdere og omsætter 170 mkr.  

 

Ejer og adm. direktør Lars Jensen, der stiftede Eltronic i 2000, har valgt at sælge halvdelen af Eltronic til SE 

Blue Equity. Lars Jensen fortsætter som medejer og adm. direktør. 

 

Som en integreret del af ændringen af ejerforholdene, vil medarbejderne i Eltronic blive tilbudt et væsentligt 

medejerskab af virksomheden: 

 

”Med SE Blue Equity og Eltronic’s medarbejdere om bord, er der nu et endnu stærkere ejerskab og 

forretningsmæssigt fundament, der skaber en treenighed i den fremtidige udvikling. Jeg har gennem de 

seneste år haft et ønske om at inddrage en stærk medejer sammen med Eltronic-medarbejderne, der kan 

danne den nye platform for at videreudvikle og vækste virksomheden.  

 

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke har solgt Eltronic, men tværtimod, gennem aftalen med SE 

Blue Equity, inddraget en partner og dermed skabt fundamentet for langsigtet bæredygtighed.  

 

Eltronic er en vidensvirksomhed, hvor alle aktiver er samlet i medarbejdernes hoveder. Frem for alt er det 

vigtigt for mig overfor medarbejderne at kunne sikre de rigtige rammer – organisatorisk, fysisk og nu også 

ejer- og forretningsmæssig. Samtidig er det en vigtig del af min langsigtede plan, at vi nu kan tilbyde 

medarbejderne en væsentlig ejerandel i virksomheden” udtaler Lars Jensen. 

 

 

Eltronic bidrager til effektivisering og omstilling i industrien 

 

Dansk industri står generelt i en stadig mere tilspidset global konkurrencesituation. Danske arbejdspladser 

og danske virksomheder kræver, hvis de også skal eksistere fremadrettet, teknologisk innovation og stærk 

udviklingsevne. Dette gælder ikke mindst på skabelse af mere effektive produktionskoncepter, materiale-

besparelser og rationelle løsninger – uanset om det drejer sig om miljø, vedvarende energi, maritim 

teknologi, pharma-industri eller traditionel masseproduktion. Alle områder som Eltronic gennem de senere år 

har positioneret sig stærkt indenfor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hos SE Blue Equity ser man frem til det kommende partnerskab. Det er SE Blue Equity’s målsætning at 

skabe en platform for værditilvækst i gode og sunde, mindre, danske virksomheder, dels gennem et aktivt 

ejerskab, dels gennem direkte interaktion mellem SE Blue Equity’s investorer og virksomhederne: 

 

”Vi er meget stolte af, at Lars Jensen har valgt os som sin fremadrettede partner og glæder os til, i 

fællesskab med Lars og Eltronic’s medarbejdere, at videreudvikle Eltronic på et sundt industrielt grundlag. 

Lars har over 14 år på fornemmeste iværksættermanér bygget en imponerende virksomhed op, der har et 

stort yderligere vækstpotentiale.  

 

Eltronic er eksponent for det bedste i dansk erhvervsliv: Innovation, kompetence, dygtige medarbejdere og 

en stærk virksomhedskultur. Det er det, vi skal leve af fremadrettet i Danmark, og her kan Eltronic vise vejen 

– både i sig selv og ved at bidrage til kundernes forbedrede konkurrenceevne.  

 

Vi er klar til at hjælpe med at løfte Eltronic til det næste niveau” udtaler Christian Møller, managing partner i 

SE Blue Equity. 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Eltronic, ejer og adm. direktør Lars Jensen – tlf. 40 14 56 44 

SE Blue Equity, managing partner Christian Møller – tlf. 25 12 24 69. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Om Eltronic 

Gennem optimering af produktion og produktions IT, tilbyder Eltronic at skabe et fundament for sine kunder, 

hvor de kan konkurrere og afsætte produkter globalt. Dette sker gennem indgåelse af langsigtede, 

strategiske alliancer med kunderne. 

 

Eltronic hjælper kunderne med at udvikle intelligente produktionsanlæg og -maskiner, som skaber en sikker 

og konkurrencedygtig produktion på det globale marked.  

 

Eltronic har positioneret sig i 5 forretningsområde indenfor udvalgte segmenter: Grøn Energi, Fødevarer, 

Pharma, Olie & Gas samt Masseproduktion. Virksomheden har opbygget stor know-how med at løse 

branchespecifikke udfordringer. 

 

Eltronic bor i Hedensted i moderne faciliteter som optimale rammer for virksomhedens godt 160 

medarbejdere. 

 

Læs mere på www.eltronic.dk  

 

 

 

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 Equity har udover Eltronic investeret i EMT Nordic A/S og Roll-o-Matic A/S. 

 

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

 

Læs mere på www.seblueequity.dk  


