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Blue Equity har etableret sin tredie fond
Blue Equity 3 skal, i lighed med de to eksisterende Blue Equity fonde, investere i partnerskaber med
kompetente og ambitiøse ledelser/virksomhedsejere omkring fælles videreudvikling af velfungerende,
mindre danske virksomheder.
Blue Equity blev etableret i 2013 med det formål at investere i mindre danske virksomheder. Den første
fond, SE Blue Equity 1 med 625 mkr. i kapitalgrundlag, blev fuldt investeret i løbet af 2½ år med 11
gennemførte investeringer. I maj 2016 etableredes den efterfølgende fond, Blue Equity 2, med 707 mkr. i
kapitalgrundlag, der, ligeledes med 11 investeringer, nu også er fuldt investeret.
Af de i alt 22 investeringer er 10 solgt videre til nye ejere, således at den resterende portefølje i Blue
Equity i dag består af 12 partnerskaber. Bl.a. baseret på succesfulde frasalg præsterede de to fonde i 2020
et samlet resultat før skat på 609 mkr.
Til Blue Equity 3 K/S er der nu gennemført første closing baseret på tilsagn fra investorer på 579 mkr.
Fonden forventes i alt at nå 750 mkr., hvilket er Blue Equity 3’s maksimale størrelse.
Investorerne bag den nye fond består hovedsageligt af samme investorkreds, som investerede i de to
tidligere fonde.
”Vi kan heldigvis konstatere, at der har været overordentlig stor opbakning blandt vores investorer til at
være med til den videre udvikling af Blue. Samtidig har vi kunne supplere kredsen med et par nye
investorer. Langt hovedparten af investorbasen bag første closing af Blue Equity 3 består af familier eller
fonde, der selv driver eller har drevet virksomheder, der matcher vores investeringsfokus”, udtaler
Managing Partner Christian Møller.
Fokus på sund, fundamental udvikling af mindre virksomheder
Investeringsstrategien i Blue fokuserer på at gøre gode virksomheder bedre med udgangspunkt i indgåelse
af partnerskaber med ambitiøse ledelser/ejere i velfungerende virksomheder med 50-250 mkr. i
omsætning indenfor business-to-business brancher. Blue indtager under mottoet ’Sammen om næste
skridt’ ejermæssigt gerne en minoritetsrolle.
Blue Equity bidrager med kompetencer, sparring, kapital og netværk til i tæt fællesskab med ledelsen at
udvikle og realisere værdiskabelse i virksomhederne.
”Vi kan se, at vi gør en forskel i de virksomheder, hvor vi bliver medejere. Vores fokus på at investere i
kompetente og ambitiøse mennesker med stærke forretningsmodeller, og sammen med dem skabe værdi
gennem sund, fundamental udvikling af virksomhederne, er relevant for mange virksomhedsejere” siger
Managing Partner Thomas Bonde.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Managing partner Christian Møller – tlf. 25 12 24 69 / chmo@blue.dk
Managing partner Thomas Bonde – tlf. 22 28 37 19 / thbo@blue.dk
Hjemmeside : www.blue.dk

