Genua og Dansk Automat Expert Holding sælger
Gaming til Erhvervsinvest
Erhvervsinvest køber aktiemajoriteten i Gaming A/S, fra det privatejede
investeringsselskab Genua og Dansk Automat Expert Holding, der i tæt
samarbejde med ledelsen har udviklet og professionaliseret Gaming til en
solid forretning, hvilket har resulteret i en gennemsnitlig årlig vækst på
34% procent siden 2011. Gaming er den næststørste udbyder af
onlinekasino og ledende producent af gevinstgivende spilleautomater i
Danmark
Direktør og Managing Partner i Erhvervsinvest, Thomas Marstrand, udtaler:
”Gaming er en solid og veldrevet virksomhed, der igennem de seneste år har
realiseret en betydelig vækst. Virksomheden er attraktivt positioneret på en stærk
platform, skabt af selskabets dygtige ledelse og medarbejdere. Vi ser frem til at få
endnu mere ud af de stærke synergier mellem det fysiske marked og onlinemarkedet både i relation til spiludvikling og i markedsføring.”
Ejer og bestyrelsesformand i Genua, Mette Grunnet, udtaler:
”Vores bidrag har været at hjælpe med at styre og professionalisere forretningen
gennem et langt, sejt træk. Vi arbejder ikke ud fra en fast exit-strategi, men på at
skabe en solid og veldrevet forretning i vækst. Det har vi gjort ved at fokusere på
strategi og eksekvering, likviditet og regnskab. Det har skabt ro, så virksomhedens
ledelse, har kunnet fokusere på det, de er gode til. Vi overdrager en sund
virksomhed, som er klar til at blive løftet til næste niveau for ejere og
medarbejdere.”
Erik Boye Hansen, direktør i Gaming A/S, udtaler:
”Vi ser frem til partnerskabet med Erhvervsinvest, som vi har et godt kendskab til
fra deres tidligere investering i spillebranchen. Vi er overbeviste om, at det nye
partnerskab vil være med til at accelerere udviklingen af Gaming.”
Gaming er resultatet af fusionen i 2010 mellem de to førende producenter af
gevinstgivende spilleautomater i Danmark, Compu-Game og Dansk Automat
Expert. Siden 2010 har Gaming været ejet 50/50 af henholdsvis investeringsselskabet Genua og Dansk Automat Expert Holding.
I forbindelse med den nye spillelovgivning i 2012 lancerede Gaming
Spillehallen.dk, det eneste onlinekasino, der udbyder de unikke danske
spilleautomater. I 2015 blev de klassiske kasinospil, som fx roulette og Black
Jack, samt mere simple spilleautomater tilføjet Spillehallen.dk. Det har styrket
Spillehallens position på markedet, fordi kasinoet når ud til et større og bredere
kundesegment med de nye spil.
Ny bestyrelsesformand bliver Lars Holtug, tidligere seniorpartner i PwC.
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Yderligere information
Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26
Lars Bugge, administrerende direktør, Genua
Telefon: 20 26 43 44
Mail: lb@genua.com
Mette Grunnet, ejer og bestyrelsesformand, Genua
Telefon: 20 85 86 76
Mail: mg@genua.com
Erik Boye Hansen, Direktør, Gaming
Telefon: 40 14 81 38
Om Gaming A/S
Gaming har kontorer i Århus og Esbjerg og har i mere end 40 år udviklet og
produceret spilleautomater til det danske marked. Hvor standard spilleautomater
har tre valser, og gevinster udelukkende afhænger af symbolkombinationen på
valserne, er Gamings danske automater langt mere avancerede – ofte med flere
forskellige mini-spil og jackpotmuligheder. Læs mere på spillehallen.dk.
Om Genua
Genua er et privatejet investeringsselskab, der hjælper mindre og mellemstore
danske industrivirksomheder, primært beliggende i Jylland, med at lægge kursen
om fra stagnation til vækst. Genua og dets associerede virksomheder havde i 2015
en samlet omsætning på 1,45 mia. kr. og beskæftigede 1.536 medarbejdere – de
fleste i Danmark. Læs mere på genua.dk.
Om 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. Læs mere på
erhvervsinvest.dk.
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Genua ejer i dag:
SPEKVA (spekva.dk)
Designer og producerer bordplader til køkkener og konferencelokaler.
OTV Plast (otv.dk)
Producerer specialfremstillede plastemner til nordisk industri.
Vestas aircoil (vestas-aircoil.com)
Fremstiller skræddersyede ladeluftkølere til skibs- og kraftværksmotorer.
Genua er majoritetsejer af:
Frederiksen Scientific A/S (90%) (frederiksen.eu)
Producerer og sælger undervisningsudstyr til naturfag på verdensplan.
Genua er minoritetsejer af:
Jysk-Fynsk Kapital (22%) (jf-kapital.dk)
Venturekapital fra industrien til industrien.
Fasterholt Holding (33%)
Som ejer 60% af Dansk Overflade Teknik
Gennem medejerskabet af Jysk-Fynsk Kapital er Genua desuden medejer
af:
Hi-Con (hi-con.dk)
Europas markedsledende producent af højstyrkebetonelementer til især
byggebranchen.
KABOOKI (kabooki.com)
KABOOKI er firmaet bag kvalitetsbørnetøjsmærket LEGO® Wear.
KE Fibertec (ke-fibertec.com)
Udvikler, producerer og markedsfører luftfordelingssystemer baseret på
fiberteknologi.
Dansk Overflade Teknik (dot.dk)
Skandinaviens førende på varmforzinkning, sandblæsning, metallisering og
malerbehandling.
United Textile Group A/S (utg.dk)
En af Europas førende producenter af overdele - såkaldte toppe - til yngre
kvinder.
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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.
Amayse A/S (amayse.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.
Fletco Carpets A/S (fletcocarpets.com)
Førende og innovativ producent af tæpper og tæppefliser til erhverv.
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.
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