
 
 
 

 

 

 
 

Pressemeddelelse 
Hinnerup Danmark, 2. juni 2022  
 

furnipart A/S får den danske kapitalfond Blue Equity som ny medejer 

Blue Equity bliver en del af ejerkredsen i furnipart A/S med henblik på at styrke 
selskabet i sin fortsatte vækst. 

furnipart er en dansk designvirksomhed, som designer og producerer møbelgreb. Vores samarbejde med både danske og 
udenlandske designere giver os et internationalt sigte, og vi bevæger os derfor ubesværet over landegrænser. Det, der 
binder os sammen hos furnipart, er vores passion for at hjælpe mennesker til at skabe smukke og personlige hjem. Vi 
undersøger, er nysgerrige og vi er ikke bange for at udfordre ”plejer”. Vi bruger gerne nye designere, vi rykker grænserne 
for, hvad man plejer at gøre, og vi skeler ikke til, hvad tendenserne siger, men skaber dem. 

Vores vækst og succes er skabt på grundlag af vores værdier og virksomhedskultur. I løbet af de seneste 10 år har vi nået 
til en position, hvor de store køkkenbrands venter på vores produktlanceringer, før de kan skabe deres køkken- og 
badeværelsesdesign. 

Hos furnipart ønsker vi at fortsætte den positive udvikling som en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder samtidig med 
ønsket om at vækste og videreudvikle vores forretningskoncept og markedspositioner yderligere.  

Med baggrund i et planlagt generationsskifte har furnipart derfor valgt at invitere kapitalfonden Blue Equity med i 
ejerkredsen. I samme forbindelse træder virksomhedens medejer og grundlægger Lars Ole Hansen ud af ejerkredsen og 
selskabets bestyrelse. CEO Rasmus Byriel øger sin ejerandel til 51%, og Blue Equity erhverver de resterende 49%. I den nye 
ejerskabsstruktur er furniparts ledergruppe også inviteret indenfor. 

”Med Blue Equity som medejer står furnipart endnu stærkere og rustet til fortsat vækst. Blue Equitys store viden og faglige 
kompetencer vil komme funipart til gode, når vi sammen skal træffe beslutninger, som er vigtige for firmaets fremtidige 
vækst og handlekraft. Blue Equity er ejet af danske virksomheder og investorer og er ”det rette match” for furnipart med 
baggrund i kapitalfondens professionelle investorkreds, værdier og mentalitet, ligesom Blue Equity tænker med en lang 
tidshorisont og sætter en ære i at gøre veldrevne danske virksomheder endnu bedre. Det er samtidig en stor glæde at kunne 
byde vores ledergruppe indenfor som medejere”, udtaler CEO Rasmus Byriel.   

Managing partner i Blue Equity, Thomas Bonde fortæller: “Vi er meget glade for, at vi nu er en del af furnipart. Vi har lært 
virksomheden af kende som en meget stærk og professionel aktør på markedet med en stærk og kompetent ledelse og 
dygtige og loyale medarbejdere. Vi glæder os til at være med til at udvikle furnipart yderligere.” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kontaktinformation: 
CEO furnipart, Rasmus Byriel, telefon: +45 2071 7401, e-mail: rb@furnipart.com 
Managing Partner Blue Equity, Thomas Bonde, telefon: +45 2228 3719, e-mail: thbo@blue.dk 

Om Blue Equity: 
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 megatrends. 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 http://www.blue.dk 

Om furnipart: 
furnipart er en dansk designvirksomhed, der har designet og solgt møbelgreb til de største køkkenproducenter i Europa siden 1977. 
Virksomheden sælger omkring 60.000 greb hver dag og sender dem til kunder over hele verden fra furniparts lager i Hinnerup, Danmark. I 
2018 blev furnipart tildelt Cradle-to-Cradle-certificering på en stor del af sit produktsortiment, og virksomheden har fokus på at opnå 
yderligere bæredygtig produktion hvor end det er muligt. 


