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Erhvervsinvest sælger Riegens til norske SG Armaturen
Belysningsvirksomheden Riegens i Odense, som er en af de ledende producenter af teknisk belysning til projektmarkedet i Norden, er blevet
solgt til det norske selskab SG Armaturen, som har en tilsvarende position inden for belysning til privatboliger.
Erhvervsinvest har solgt den danske belysningsproducent Riegens til norske SG
Armaturen. Riegens er idag en ledende nordisk aktør med et teknologisk opdateret produktprogram og et strømlinet operationelt set-up. Vi mener at have fundet
den rigtige fremtidige ejer i SG Armaturen idet de to virksomheder komplementerer hinanden ideelt på mange områder’, udtaler Thomas Marstrand, Managing
Partner Erhvervsinvest.
Riegens sælger til projektmarkedet og omsætter i år for ca. 250 millioner danske
kroner. Virksomheden har hovedkontor og fabrik i Odense på Fyn. Riegens har de
seneste år været ejet af Erhvervsinvest, som nu har solgt virksomheden til SG Armaturen. Parterne ønsker ikke at opgive købesummen.
SG Armaturen sælger via grossister og elektrikere og omsætter i år for ca. 600
millioner norske kroner. Virksomheden har hovedkontor i Lillesand i det sydlige
Norge, men produktionen finder sted i Kina på virksomhedens egen fabrik. Virksomheden har derudover datterselskaber i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien
og Frankrig, og er ejet af familien Gunvaldsen.
Begge virksomheder er kendt for produkter af høj kvalitet og har sælgere og
agenter i en række europæiske lande. Sammen dækker virksomhederne alle behov inden for belysningsarmaturer.
Vidensdeling skal føre til vækst
‘Vi oplever Riegens som en velfungerende virksomhed med produkter af høj kvalitet og store vækstmuligheder. Det er planen, at de to virksomheder skal fortsætte
deres gode vækst hver for sig og styrke hinanden gennem vidensdeling’, siger
Eivind Gunvaldsen, hovedaktionær og koncernchef i SG Armaturen.
‘Det er godt at få en succesfuld belysningsvirksomhed som ejer, og jeg tror,
begge virksomheder vil vinde på, at vi nu er en del af den samme koncern. Med
SG Armaturen som ejer bliver det lettere at vækste på flere markeder, som vi ønsker’, siger administrerende direktør i Riegens Claus Jarlgaard Jensen.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Geir Tønnesland – Koncerndirektør i SG Armaturen, Telefon: +47 45 83 15 03
Claus Jarlgaard Jensen – Adm. dir. i Riegens, Telefon: +45 40 37 45 46
Thomas Marstrand, Managing Partner i Erhvervsinvest, Telefon: +45 70 20 32 95
Om Riegens – se i øvrigt: www.riegens.dk
Om SG Armaturen – se i øvrigt: www.sg-as.no
Om Erhvervsinvest – se i øvrigt: www.erhvervsinvest.dk
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Erhvervsinvest
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med
generations- og ejerskifter.
Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, AP Pension, Fagbevægelsens Erhvervsinvestering, Spar Nord Bank, PFA, CW Obel og Dansk Vækst Kapital
Erhvervsinvest ejer i dag aktiemajoriteten i:
Riegens A/S (www.riegens.dk)
Danmarks største og førende producent af belysningsarmaturer.
Mejerigaarden A/S (www.premieris.dk)
Danmarks største producent af iskrem, som sælges under mærkerne Premier Is, Polar Is og
Bravissimo.
Epoke A/S (www.epoke.dk)
Førende producent af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse
Tresu A/S (www.tresu.dk)
Ledende producent af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri
Damolin A/S (www.damolin.dk)
Ledende mineralvirksomhed, med aktiviteter inden for kattegrus, olie- og kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til industrielle formål.
Pro Design International A/S (www.prodesigndenmark.com)
Pro Design International A/S er en international koncern, som designer, udvikler og sælger
brillestel under eget varemærke
Scanbur A/S (www.scanbur.eu)
Ledende nordisk leverandør af laboratorieudstyr.
Gertsen & Olufsen A/S (www.g-o.dk)
Førende producent af produkter til den maritime sektor og off-shore industrien
LogoPaint A/S (www.logopaint.com)
Globalt ledende leverandør af 3D skiltning - primært til sportsbegivenheder
PCH Engineering A/S (www.pch-engineering.dk)
Førende producent af vibrationsmonitorer til roterende maskiner herunder bl.a. vindmøller
Samsø Syltefabrik A/S
Førende producent af sylte- og survarer i Danmark
European Freeze Dry A/S (www.europeanfreezedry.com)
Ledende europæisk leverandør af frysetørringsprodukter og –tjenester, herunder frysetørrede færdigretter og løntørring af bakteriekulturer
Erhvervsinvest har tidligere blandt andet solgt:
Roshield A/S (www.roshield.dk)
Danmarks førende virksomhed inden for udvikling, design, produktion og salg af ballistisk
beskyttelse til køretøjer, skibe, fly og personel.
Vikima Seed A/S (www.vikima-seed.dk)
Danmarks førende producent af grøntsagsfrø.
Handler A/S (www.handler.dk)
Ledende producent af lagerautomater og lagerreoler.
Elite Gaming A/S (www.elitegaming.dk)
Den førende opstiller af gevinstgivende spilleautomater i Danmark.
Ellegaard A/S (www.ellepot.dk)
Markedsledende producent af substratpotter og maskiner til gartnerisektoren.
Krøger A/S (www.mk-guns.dk)
Markedsledende producent af fugepistoler til det professionelle segment.
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