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Blue Equity har fuldtegnet sin tredie fond 

Blue Equity 3 skal, i lighed med de to eksisterende fonde, investere i partnerskaber med kompetente 

og ambitiøse ledelser/virksomhedsejere omkring fælles bæredygtig videreudvikling af velfungerende 

mindre danske virksomheder.  

Blue Equity 3, der blev etableret i maj, har nu gennemført second og final closing. Fonden er med 750 

mkr. fuldtegnet på sin maksimale størrelse.  

Siden etableringen har Blue Equity 3 investeret i to virksomheder, ETK EMS Group og Stenger & Ibsen. 

Investorerne bag den nye fond består hovedsageligt af samme investorkreds, som investerede i de to 

tidligere fonde. 

”Vi er glade for, at vi nu er kommet i mål med BE3, og at vi også er kommet godt i gang med 

investeringerne med to rigtigt spændende virksomheder. Vi har desværre måtte sige pænt nej tak til en 

række interesserede investorer, men det har været vigtigt for os at fastholde størrelsen til maksimalt 750 

mkr, således at vores fond matcher størrelsen af de virksomheder, vi gerne vil investere i”, 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 langsigtet, bæredygtig værdiskabelse i virksomhederne. 

”Vi har fået bekræftet vores partnerskabs-koncept, har en portefølje af særdeles gode investerings-

partnerskaber/virksomheder og en betydelig pipeline af interessante investeringsmuligheder. Det gør os 

stolte, at vores investorer har været så tilfredse med investeringen i de to første fonde, at de har valgt 

også at investere i Blue Equity 3”, siger Managing Partner Thomas Bonde. 

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 frem til 2021 ligeledes investerede i 11 virksomheder. 

Af de i alt 24 investeringer er 10 solgt videre til nye ejere, således at porteføljen i Blue Equity i dag består 

af 14 partnerskaber. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
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