11. marts 2016

Erhvervsinvest erhverver aktiemajoriteten i Fletco, en førende og
innovativ producent af tæpper og tæppefliser til erhverv
Virksomheden, som er beliggende i Bording, blev grundlagt i 1947 og har siden
1982 været ejet og drevet af anden generation - brødrene Brian, Bent og Benny
Jensen.
Fletco er en international orienteret virksomhed fokuseret på vævede tæpper og
tæppefliser til erhvervssegmentet, til eksempelvis kontorer, butikker og hoteller.
Ca. 90% af omsætningen eksporteres – primært til Vesteuropa, men også til bl.a.
Sydkorea, Japan og Nordamerika.
Fletco er kendt for sine innovative produkter af høj kvalitet og førende designs.
Virksomheden har bl.a. vundet priser som Red Dot Award, German Design Award
og Iconic Award for sine produkter udviklet i samarbejde med designere som
Sebastian Wrong og Philippe Starck.
Brian Jensen, direktør i Fletco udtaler:
”Vi ser frem til at fortsætte og accelerere udviklingen og internationaliseringen af
Fletco i partnerskab med Erhvervsinvest. Vi har i Erhvervsinvest fundet en
partner, der kan tilføre mere risikovillighed og kompetencer inden for
internationalisering, hvilket vi mener er vigtige forudsætninger for at udnytte
Fletco’s potentiale. ”
Direktør og Managing Partner i Erhvervsinvest Thomas Marstrand, udtaler:
”Fletco er en god og veldreven virksomhed med en international profil, der har
oplevet høj vækst de seneste år inden for erhvervssegmentet. Virksomheden har
et betydeligt potentiale for yderligere værdiskabelse både gennem organisk og
uorganisk vækst. Vi ser frem til at bidrage til virksomhedens udvikling på det
stærke fundament, som er skabt af selskabets dygtige ledelse og medarbejdere. ”
Fletco’s indtjening er steget betydeligt i 2015 og der forventes yderligere vækst i
både omsætning og indtjening i 2016.
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Erhvervsinvest ejer i dag aktiemajoriteten i:
Epoke A/S (epoke.dk)
Førende producent af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse
Tresu A/S (tresu.dk)
Ledende producent af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri
Damolin A/S (damolin.dk)
Ledende mineralvirksomhed, med aktiviteter inden for kattegrus, olie- og
kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til industrielle formål.
Design Eyewear Group A/S (prodesigndenmark.com)
Design Eyewear Group A/S er en international koncern, som designer, udvikler og sælger
brillestel under eget varemærke
Scanbur A/S (scanbur.eu)
Ledende nordisk leverandør af laboratorieudstyr.
Gertsen & Olufsen A/S (g-o.dk)
Førende producent af produkter til den maritime sektor og off-shore industrien
LogoPaint A/S (logopaint.com)
Globalt ledende leverandør af 3D skiltning - primært til sportsbegivenheder
PCH Engineering A/S (pch-engineering.dk)
Udvikling, produktion og salg af vibrationsmonitorer til roterende maskiner herunder bl.a.
vindmøller
Samsø Syltefabrik A/S (samsoesyltefabrik.dk)
Leverandør af kolonialvarer til industrien, catering og detail
European Freezy Dry ApS (europeanfreezedry.com)
Leverandør af frysetørrede produkter
Erhvervsinvest har tidligere blandt andet solgt:
Vikima Seed A/S (vikima-seed.dk)
Danmarks førende producent af grøntsagsfrø.
Handler A/S (handler.dk)
Ledende producent af lagerautomater og lagerreoler.
Elite Gaming A/S (elitegaming.dk)
Den førende opstiller af gevinstgivende spilleautomater i Danmark.
Ellegaard A/S (ellepot.dk)
Markedsledende producent af substratpotter og maskiner til gartnerisektoren.
Krøger A/S (mk-guns.dk)
Markedsledende producent af fugepistoler til det professionelle segment.
Riegens A/S (riegens.dk)
Førende producent af belysningsarmaturer.
Mejerigaarden A/S (premieris.dk)
Danmarks største producent af iskrem, som sælges under mærkerne Premier Is, Polar Is og
Bravissimo.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Brian Jensen, Direktør, Fletco
Telefon: 23 38 80 02
Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26
Om Fletco – fletcocarpets.dk
Om Erhvervsinvest – erhvervsinvest.dk
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i forbindelse med generationsog ejerskifter.
Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, AP Pension, Fagbevægelsens
Erhvervsinvestering, Spar Nord Bank, PFA, CW Obel og Dansk Vækst Kapital
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