Erhvervsinvest sælger Container Centralen A/S og gennemfører to nye
platformsinvesteringer
Erhvervsinvest har solgt sin ejerandel i Container Centralen A/S (”CC”) til den hollandske
blomstereksportørforening, VGB. I forbindelse med transaktionen erhverver Erhvervsinvest CC’s
detailrelaterede aktiviteter (”CC European Retail”) og CC’s grønne aktiviteter i Nordamerika (”CC
Green US”).
CC er den ledende pooling-/udlejningsvirksomhed af genanvendelige transportenheder til planter
og blomster i Europa. CC Containeren er standard transportenheden til den grønne sektor og
anvendes af mere end 20.000 kunder, herunder gartnerier, transportører, distributører af planter og
blomster (som GASA) og detaillister.
CC European Retail er en pooling-/udlejningsvirksomhed af
genanvendelige transportenheder, herunder roll containere, rollies,
dollies og plastkasser, som anvendes til både transport af og
promovering af føde- og drikkevarer i den europæiske
detailhandel.

Rolly
Plastkasser

Kunderne er leverandører af føde- og drikkevarer til detailhandlen, herunder
Redbull, Coca Cola og Unilever samt førende detaillister
som f.eks. Albert Heijn.

Dolly

CC Green US blev etableret i 2005 og er i dag den førende
pooling-/udlejningsvirksomhed af genanvendelige transportenheder til den
grønne sektor i Nordamerika.
Selskabet servicerer en lang række kunder, særligt gartnerier og CC
Containere anvendes på mere end 12.000 detail lokationer som f.eks. Home
Depot, Walmart og Lowes og havecentre.

CC Container

“Vi er tilfredse med den udvikling, som CC har gennemgået i vores ejerperiode siden 2018. Det
samlede EBITDA er vokset med 55% fra DKK 118 mio. i 2017 til DKK 182 mio. som følge af en
række operationelle forbedringer og en pæn vækst i et stabilt marked”, siger Thomas Marstrand,
Managing Partner i Erhvervsinvest.
Thomas Marstrand tilføjer “som følge af VGB’s ejerskab og interesser har fokus historisk været
højest på den grønne sektor i Europa. Et fokuseret ejerskab af CC European Retail og CC Green
US vil yderligere styrke og accelerere udviklingen af virksomhederne. En rejse, vi ser meget frem
til at fortsætte samt udvikle vores partnerskab med de dygtige ledelser i CC European Retail og
CC Green US.”
DKK mio.

2018R

2019R

2020E

CC Green Europe - Exit
Omsætning
EBITDA

349,3
58,1

375,0
78,7

350,3
76,8

CC Green US - Ny investering
Omsætning
EBITDA

161,0
36,2

179,2
47,5

213,4
62,8

CC European Retail - Ny investering
Omsætning
EBITDA*

134,9
35,0

139,5
35,8

138,5
42,4

"Tidligere" CC Group - Total
Omsætning
EBITDA

645,2
129,3

693,8
162,0

702,2
182,0

*Justeret for engangsindtægter fra tilbageførsel af hensættelser på DKK 18,9 mio. i 2018R
Anvendt EUR/DKK kurs på 7,445 og USD/DKK kurs på 6,3
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For yderligere information, kontakt venligst:
Thomas Marstrand, Managing Partner i Erhvervsinvest +45 21 65 93 26
Om CC European Retail
CC European Retail er en pooling-/udlejningsvirksomhed, der servicerer den europæiske
detailhandel med genanvendelige transportenheder, herunder roll containere, rollies, dollies og
plastkasser, som anvendes til både transport af og promovering af fødevarer.
Om CC Green US
CC Green US eller Container Centralen Inc. er den førende pooling-/udlejningsvirksomhed af
genanvendelige transportenheder til planter og blomster i Nordamerika. For yderligere information
henvises til www.cc-racks.com.
Om CC Green Europe
CC Green Europe er den førende pooling-/udlejningsvirksomhed af genanvendelige
transportenheder til planter og blomster i Europa. For yderligere information henvises til
www.container-centralen.com.
Om Erhvervsinvest
Erhvervsinvest blev etableret i 2004 og har siden da rejst ca. DKK 3,3 mia. og foretaget 31
platformsinvesteringer. For yderligere information henvises til www.erhvervsinvest.dk.
Om VGB
VGB er en hollandsk forening for distributører af blomster og planter. Medlemmerne repræsenterer
80% af den samlede handel med blomster og planter, som eksporteres fra Holland til i alt 116
lande. For yderligere information henvises til www.vgb.nl.
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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 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.
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.com)
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 A/S (arminox.dk)
Leverandør af rustfrit armeringsstål til store globale infrastrukturprojekter og den førende producent af rustfrie murstensog tagstensbindere i Danmark
Erhvervsinvest har tidligere blandt andet afhændet:
Vikima Seed A/S (vikima-seed.dk)
Danmarks førende producent af grøntsagsfrø
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
Sulzer Mixpac Denmark A/S (tidl. Krøger A/S) (sulzer.com)
Markedsledende producent af fugepistoler til det professionelle segment
SG Produktion A/S (tidl. Riegens A/S) (sg-as.com)
Førende producent af belysningsarmaturer
Mejerigaarden A/S (premieris.dk)
Danmarks største producent af is, som sælges under mærkerne Premier Is, Polar Is og Bravissimo
Imerys Industrial Minerals Denmark A/S (tidl. 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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