København 22.maj 2014

SE Blue Equity investerer i Primodan A/S
SE Blue Equity erhverver aktiemajoriteten i Primodan A/S. Primodan, med hovedsæde i Vipperød ved
Holbæk, udvikler, producerer og sælger fyldemaskiner til fødevareindustrien og har opbygget en
global førerposition på høj-hygiejniske linier til produktion af Feta-ostetyper.
Købet sker sammen med Executive Capital, der er et investeringsselskab, der investerer i mindre og
mellemstore danske virksomheder. Selskabet har en partnerkreds bestående af erfarne erhvervsfolk, der
deltager aktivt i investeringerne og i udviklingen af de enkelte virksomheder. Fra Executive-kredsen vil Søren
Midtgaard, COO i Avanti, indtræde som ny bestyrelsesformand i Primodan.
De nuværende hovedaktionærer, Hasse Rasmussen og salgsdirektør Lars Henriksen, søn af Primodan’s
stifter Jørgen Henriksen, forbliver i ejerkredsen.

Primodan leverer fyldemaskiner og produktionsliner til Feta-ostetyper til hele verden
Primodan beskæftiger 50 medarbejdere og omsætter årligt for 70 mkr. Mere end 90% af omsætningen
stammer fra eksport, med fokus på markeder i Europa og Mellemøsten.

Primodan har to hovedproduktområder:


Komplette høj-hygiejniske linier til produktion af Feta-ostetyper baseret på ultra-filtreret mælk.
Linierne leveres ofte som turn-key leverancer. Primodan har til dato leveret mere end 60 anlæg
globalt, mere end nogen anden konkurrent.



Enkeltstående fyldemaskiner, primært til mejeriindustrien.

Primodan er en højkvalitets-leverandør med maskiner baseret på avanceret teknologi. Primodan har stor
know-how om kundernes produkter, og har udviklet sine anlæg med fokus på optimering af effektivitet,
råvareudnyttelse, fødevaresikkerhed og hygiejne.

Markedet for White Cheese (Feta og lignende ostetyper) er i kraftig vækst globalt. Samtidig sker der en
omlægning i mange lande i retning af større og mere industrialiserede mejerianlæg. Dette forventes samlet
at forøge mejeriernes investeringer og efterspørgslen efter Primodan-anlæg.

”Primodan står overfor nogle nye udviklingstrin med nye langsigtede satsninger, både markedsmæssigt og
teknologisk. Jeg føler, at det er det rigtige tidspunkt både for mig og for virksomheden at overlevere stafetten
som hovedaktionær til en ny ejer. Her tror jeg, at SEBE er den rigtige partner til at udløse det store
potentiale, der fortsat ligger i Primodan ” udtaler Hasse Rasmussen.

Hos SE Blue Equity ser man frem til det kommende partnerskab med medaktionærer og ledelse. 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:
”Primodan har gennem familien Henriksens entreprenørskab og globale udsyn, gennem teknologisk
innovation og kreativitet og i de senere år gennem Hasse Rasmussens og adm. dir. Carsten Brandts sikre
ledelse formået at skabe en profitabel, global markedsleder. Det er fantastisk, når dansk kreativitet, knowhow og ledelse kan drives frem dertil og derved sikre et fundament for fremtidig, effektiv industri i Danmark.
Vi glæder os til at hjælpe med at løfte Primodan til det næste niveau” udtaler Christian Møller, managing
partner i SE Blue Equity.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
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Tidl. hovedaktionær Hasse Rasmussen – tlf. 21 45 15 24
Kommende bestyrelsesformand og medaktionær Søren Midtgaard – tlf. 20 87 00 97

Om Primodan
Primodan er en dansk produktionsvirksomhed med mere end 60 års erfaring indenfor mejeri- og
fødevareindustrien. Primodan er en ordreproducerende virksomhed med fokus på fylde- og
forseglingsmaskiner samt komplette mejerianlæg til markeder verden over.
Primodan er globalt kendt for sine anlæg til brug i højeffektive produktionslinjer. Primodan’s anlæg er
udstyret med specialiserede påfyldningssystemer til påfyldning af flydende og halvflydende produkter, såsom
yoghurt, margarine, flødeost, is og mange andre produkter i bægre eller spande.
Primodan’s kompetence er design og fremstilling af påfyldningsmaskiner til mejeriindustrien i almindelighed,
men med en særlig fokus på udstyr til det hastigt voksende marked for ultra-filtrerede oste. Her kan
Primodan også varetage design, planlægning, installation og test af komplette anlæg og nøglefærdige
projekter.
Gennem en målrettet indsats er Primodan’s navn blevet synonym med høj kvalitet og effektivitet inden for
anvendelse af know-how og innovation i form af maskiner og udstyr, samt komplette proceslinier
skræddersyet til at opfylde de specifikke behov hos de enkelte kunder.
Læs mere på www.primodan.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 Primodan investeret i EMT Nordic A/S, Roll-o-Matic A/S, Eltronic A/S og Fairwind
A/S
SE Blue Equitys ankerinvestorer er PFA Pension, SE, Lind Invest, Danfoss og management teamet.
Læs mere på www.seblueequity.dk

Om Executive Capital
Executive Capital er et investeringsselskab, der primært investerer i mindre og mellemstore danske
virksomheder. Selskabet har en partnerkreds bestående af erfarne erhvervsfolk (kaldet Executives), der
deltager aktivt i investeringer og i udviklingen af de enkelte virksomheder.
EC’s Executives har betragtelig ledelseserfaring og relevante spidskompetencer indenfor strategi- og
virksomhedsudvikling. Executive Capital tilbyder derfor både kapital og strategisk ledelse til udviklingen af
interessante virksomheder.
Primodan bliver EC’s 10. aktuelle investering.
Læs mere på www.executivecapital.dk.

