Charlottenlund, den 3. september 2020

Erhvervsinvest ændrer ledelsesstruktur – bliver fuldt partnerdrevet
Erhvervsinvest har med en uændret investeringsstrategi investeret i mindre og
mellemstore danske virksomheder siden 2004 og har rejst 4 fonde på sammenlagt
mere end DKK 3,4 mia. Gennem de 16 år er der investeret i mere end 50 danske
selskaber
Erhvervsinvests seneste fond (Erhvervsinvest IV) er tæt på at være fuldt investeret
og i forlængelse af dette planlægges rejsningen af kapital til Erhvervsinvest V.
Samtidig er det besluttet at etablere en markedskonform beslutningsstruktur –
således, at investeringsbeslutninger alene træffes af partnerkredsen i
Erhvervsinvest Management. I den forbindelse fratræder den eksisterende
bestyrelse i Erhvervsinvest Management.
De afgående bestyrelsesmedlemmer i Erhvervsinvest Management er Henning
Kruse Petersen (formand), Bjørn Høi Jensen (næstformand), Finn Viggo Nielsen og
Anders Obel. De nye bestyrelsesmedlemmer er Kristan la Cour, Henrik Danmark og
Jørgen Jensen, som i dag alle er partnere i Erhvervsinvest. Managing Partner i
Erhvervsinvest Thomas Marstrand fortsætter i bestyrelsen.
Såvel Henning Kruse Petersen som Bjørn Høi Jensen har været med i Erhvervsinvest
siden etableringen i februar 2004 og vil fortsat være knyttet til Erhvervsinvest II
og III i forbindelse med exits fra disse fonde og som investorer i fondene.
Henning Kruse Petersen udtaler: ”Det har været interessant at være med på
Erhvervsinvest-rejsen gennem de forgangne 16 år, men nu er tiden også kommet
Til, at vi andre træder til side, og partnerne får en naturlig ledelsesrolle.”
”Mine partnerkollegaer og jeg har været glade for det samarbejde, vi har haft med
bestyrelsen gennem årene og mener at det nuværende tidspunkt er rigtigt til at
implementere en markedskonform beslutningsstruktur – som er 100%
partnerdrevet. Jeg er samtidig glad for, at såvel Kruse som Bjørn har lyst til at
bevare en tilknytning til Erhvervsinvest fremover,” udtaler Managing Partner
Thomas Marstrand.
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Om Erhvervsinvest
Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i
forbindelse med generations- og ejerskifter.
Investorerne i Erhvervsinvest er blandt andet: Nykredit, Argentum, AP Pension,
Danica Pension, Spar Nord Bank, Sparekassen Kronjylland, AKF Invest CPH og CW
Obel.
Yderligere information: www.erhvervsinvest.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Henning Kruse Petersen
Telefon: 20 10 00 51
Thomas Marstrand, Managing Partner og direktør, Erhvervsinvest
Telefon: 70 20 32 95 eller 21 65 93 26
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Erhvervsinvest ejer i dag aktiemajoriteten i følgende virksomheder:
Epoke A/S (epoke.dk)
Førende producent af maskiner og udstyr til glatførebekæmpelse
Design Eyewear Group International A/S (designeyeweargroup.com)
Design Eyewear Group International A/S er en international koncern, som designer, udvikler
og sælger brillestel under eget varemærke
Gertsen & Olufsen A/S (g-o.dk)
Førende producent af produkter til den maritime sektor og off-shore industrien
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 Freeze Dry ApS (europeanfreezedry.com)
Leverandør af frysetørrede produkter
Fletco Carpets A/S (fletcocarpets.com)
Førende og innovativ producent af tæpper og tæppefliser til erhverv.
Gaming A/S (spillehallen.dk og compugamedae.dk)
Udvikling, produktion og opstilling af spilleautomater og online kasino udbyder
Agrometer A/S (agrometer.dk)
Ledende producent af udstyr og maskiner til håndtering og transport af væsker med et
særligt fokus på gylle i landbruget
Randers Reb International A/S (randers-reb.com)
Producent af stål- og fibertovsprodukter
Bogballe A/S (bogballe.dk)
Markedsledende producent af liftophængte mineralgødningsspredere
GASA Group A/S (gasagroup.dk)
GASA Group er blandt Europas førende indenfor handel med potteplanter og
blomsterkoncepter
Robco Engineering A/S (robco-eng.dk)
Salg og produktion af tovværksmaskiner, twistere og windere til garn og reb producenter
Dykon A/S (dykon.dk)
Markedsledende producent af naturfyldsdyner og -puder
Arminox (arminox.dk)
Ledende leverandør af rustfrit armeringsstål samt rustfrie murstens- og tagstensbindere
Container Centralen A/S (container-centralen.com)
Markedsledende leverandør af rullende genanvendelige transportsystemer til gartneri- og
detailsektoren
Erhvervsinvest har tidligere blandt andet afhændet:
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 is, som sælges under mærkerne Premier Is,
Polar Is og Bravissimo
Damolin A/S (damolin.dk)
Ledende mineralvirksomhed, med aktiviteter inden for kattegrus, olie- og
kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til industrielle formål
Tresu A/S (tresu.dk)
Ledende producent af flexo trykmaskiner til den emballageproducerende industri
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