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SE Blue Equity investerer i Roll-o-Matic 
SE Blue Equity har erhvervet aktiemajoriteten i teknologivirksomheden Roll-o-Matic. Virksomheden 

er beliggende i Odense og fremstiller konverteringsmaskiner for plasticfolie til kunder i det meste af 

verden.  

SE Blue Equity erhverver aktiemajoriteten i Roll-o-Matic af de nuværende aktionærer, der omfatter ledelsen 

og en række finansielle investorer. Birger Sørensen, administrerende direktør, og John Buk Jensen, 

udviklingsdirektør, fortsætter i ledelsen og som væsentlige aktionærer.  

Med mere end 45 års international erfaring i at udvikle og producere maskiner primært til fremstilling af 

plasticposer på rulle, er Roll-o-Matic anerkendt for at levere højeffektive kvalitetsløsninger med fokus på 

minimal materialeanvendelse. Roll-o-Matic omsætter ca. 100 mkr. og. eksportandelen er tæt på 100%.  

Hos Roll-o-Matic glæder ledelsen sig til at kunne accelerere udviklingen af virksomheden under et nyt 

ejerskab. ”Roll-o-Matic har de seneste år brugt betydelige ressourcer på at udvikle en stærk produktplatform 

og ekspandere geografisk. Ejerskiftet giver mulighed for at accelerere denne udvikling og sætte mere tryk på 

salgsindsatsen. Vi er glade for det fundament for fortsat udvikling, som SE Blue Equity giver os, og vi ser 

frem til i fællesskab at bringe virksomheden til næste niveau” udtaler Birger Sørensen, administrerende 

direktør.   

Roll-o-Matic – en international niche-markedsleder 

Hos SE Blue Equity er der store forventninger til fremtiden for Roll-o-Matic. Kunderne efterspørger i stigende 

grad højeffektive maskiner, som sikrer en rentabel lokalproduktion i stedet for import af poser fra 

lavprislande. Samtidig fokuseres der på bedre materialeanvendelse og bio- og genbrugsfolier, hvilket stiller 

store krav til teknologien.   

”Roll-o-Matic har bevist, at man som mindre virksomhed med en stærk ledelse og dygtige medarbejdere kan 

være en global markedsleder. Det er en fremragende, velindtjenende virksomhed, der underbygger, at vi i 

Danmark, ved at være smarte og innovative, både kan fastholde dansk industriproduktion og bidrage til 

optimering af materialeforbrug og dermed miljømæssige forbedringer. Vi ser frem til at understøtte 

virksomheden i den yderligere globale ekspansion og videreudvikling af den stærke produktplatform” udtaler 

Christian Møller, managing partner i SE Blue Equity. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Roll-o-Matic, administrerende direktør Birger Sørensen – tlf. 2480 5411 

SE Blue Equity, managing partner Christian Møller – tlf. 2512 2469 

 



 

 

 

 

 

Om Roll-o-Matic 

Roll-o-Matic blev etableret i 1967 og har siden leveret standardiserede og kundetilpassede løsninger til 

plastikfilmindustrien.  

Roll-o-Matic var den første virksomhed i verden til at levere maskiner til produktion af plasticposer på rulle. 

Kunderne er primært poseproducenter, der hovedsageligt leverer poser til supermarkeder. Siden da har Roll-

o-Matic installeret maskiner i mere end 60 lande. 

Roll-o-Matic beskæftiger godt 50 medarbejdere og udvikler og monterer maskinerne på fabrikken i Odense. 

Maskindele produceres hos et netværk af underleverandører primært i Danmark. Salget sker både direkte til 

kunder og gennem agenter.  

Læs mere på www.roll-o-matic.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 Roll-o-Matic, 

investeret i EMT Nordic A/S. 

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

Læs mere på www.seblueequity.dk  

 

 


