
 
 
 

 

Kolding, 25. februar 2014 

 

SE Blue Equity investerer i FairWind 

SE Blue Equity har erhvervet aktiemajoriteten i vindmølleinstallations- og servicevirksomheden 

FairWind. Virksomheden er beliggende i Vejle og har i løbet af en kort årrække opbygget en førende 

position indenfor installation og service af vindmøller internationalt. I fællesskab med ledelsen, der 

fortsætter som væsentlige aktionærer, skal den globale position fortsat udbygges.  

SE Blue Equity erhverver aktiemajoriteten i FairWind af de nuværende aktionærer, der omfatter ledelsen og 

en ekstern investor. Ledelsen og nøglemedarbejderne fortsætter som væsentlige aktionærer.  

FairWind har gennem en årrække installeret og serviceret vindmøller i Skandinavien og globalt. De seneste 

år er virksomheden vokset hurtigt, og beskæftiger i dag over 300 teknikere. 

 

Hos FairWind glæder ledelsen sig til at kunne accelerere udviklingen af virksomheden under et nyt ejerskab.  

 

”FairWind har de seneste år brugt betydelige ressourcer på at udvikle en stærk og konkurrencedygtig 

platform samt at etablere sig på nøglemarkeder. Ejerskiftet muliggør nu, at vi har et styrket ejerskab til at 

imødekomme de forandringer, der sker i branchen, og bringe virksomheden op på næste niveau. Vi ser frem 

til at kunne trække på de kompetencer og netværk SE Blue Equity bibringer” udtaler Ingvar Jensen, 

administrerende direktør, FairWind.   

FairWind – en international vindmølleinstallations- og servicevirksomhed 

Hos SE Blue Equity er der store forventninger til fremtiden for FairWind. Kunderne efterspørger i stigende 

grad totalløsninger på tværs af landegrænser og på trods af, at markedet er konkurrencepræget har 

FairWind kontinuerligt været i stand til at imødekomme kundernes ønsker om fleksibilitet, effektivitet og 

kvalitet.   

”FairWind har bevist, at man med et globalt udsyn, fokus på kunderne og en stærk handlingsorienteret 

ledelse har kunnet etablere og udbygge en global position. Vi har stor tiltro til ledelsen og den strategi, der er 

lagt for FairWind, og vi ser frem til at skabe de rigtige rammer om virksomheden.” udtaler Nils Smith, partner, 

SE Blue Equity.   

 

     

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

FairWind, Administrerende direktør Ingvar Jensen – tlf. 2181 2939 

SE Blue Equity, Partner Nils Smith – tlf. 2478 3357 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om FairWind 

FairWind blev etableret i 2008, og installerer og servicerer i dag vindmøller globalt. Gennem et kontinuerligt 

fokus på kvalitet, sikkerhed og fleksibilitet er FairWind blevet en troværdig og pålidelig partner i 

vindmøllebranchen.   

 

Læs mere på www.Fairwindinstallation.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 Equity har udover FairWind A/S investeret i EMT Nordic A/S, Roll-o-Matic A/S og Eltronic A/S. 

 

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

 

Læs mere på www.seblueequity.dk  

 

http://www.fairwindinstallation.com/
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