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Stilling d. 30.08.2021 

ETK EMS Group får ny medejer 

 

Blue Equity bliver del af ejerkredsen i ETK EMS og danner fundament for en ambitiøs 

målsætning for virksomheden 

 

Elektronik-virksomheden ETK EMS er produktions- og logistik partner for en bred vifte af virksomheder indenfor klimateknologi, IoT, 

robotteknologi, vind, healthcare/medico, transport, entertainment samt automotive m.m.   

ETK EMS, der har hovedsæde i Skanderborg og betjener en lang række kunder i såvel Danmark som kunder udenfor landes grænser,  

har igennem flere år været inde i en særdeles positiv udvikling, hvor forretningen gentagne gange har bevist, at man med en 

ekstraordinær tankegang og struktur har bragt sig i position som ikke kun værende branchens, men formodentlig også blandt 

landets førende indenfor digitalisering. 

 Med ca. 320 medarbejdere fordelt på tre lokationer (Skanderborg, Sønderborg og Rayong i Thailand) har ETK EMS en stærk 

organisation, der kan levere optimale globale logistiske løsninger indenfor produktion af elektronik relaterede produkter. 

 

Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling, hvor vi er en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for vores nuværende kunder 

samtidig med, at vi er mere end klar til at skalere virksomheden og erobre yderligere markedsandele.  

Derfor vurderede vi i ejerkredsen, at det vil være rettidig omhu at invitere en stærk partner indenfor, forklarer VP & Partner Torben 

Drejer. 

 

Med Blue Equity inde i billedet står vi endnu stærkere. Deres store viden og faglige kompetencer vil komme os til gode, når vi 

sammen skal træffe de beslutninger, der bliver afgørende for firmaets vækst og handlekraft.  Blue Equity er et godt match til ETK 

EMS på grund af kapitalfondens investorkreds og mentalitet. Blue er ejet af danske virksomheder og investorer, der tænker med en 

lang horisont og sætter en ære i at gøre gode virksomheder endnu bedre, slår Torben Drejer fast.   

 

Christian Møller, Managing Partner fra Blue Equity, tilføjer: -Vi er utroligt glade for, at vi nu er en del af ETK EMS. Vi har lært 

virksomheden at kende som en meget stærk aktør på markedet med en stærk og kompetent ledelse samt dygtige og loyale 

medarbejdere. Vi glæder os til at være med til at udvikle ETK EMS yderligere. 

 

Ejerkredsen i ETK EMS vil fremadrettet bestå af de to nuværende ejere, Thomas Vinter og Torben Drejer, samt ny 

majoritetsaktionær Blue Equity.  

 

Den nye ejerstruktur kræver godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan 

rettes til nedenstående. 

 

Torben Drejer                                                        Peter Arndrup Poulsen  

VP & Partner, ETK EMS                              Partner, Blue Equity 

+ 45 87 93 86 01                                                    + 45 51 51 40 69 

 
Blue Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i exceptionelle danske virksomheder med omsætning i niveauet 25 - 250 
mkr. Fokus er på virksomheder, der er rigtig positioneret til at drage fordel af de globale mega-trends.  
Blue Equity stiller kapital, viden og netværk til rådighed for i tæt samarbejde med ledelsen at realisere værdiskabelse over 
ejerperioden. Der skabes afkast ved at gøre gode virksomheder bedre.  Vi går i partnerskab med virksomhedsledelser og -ejere 
om den fælles videreudvikling af velfungerende virksomheder. Se mere på www.blue.dk  

 

http://www.blue.dk/

