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Præsentation af Industri Udvikling

> DFE Meincke A/S og Union Engineering A/S

To projektvirksomheder solgt
Industri Udvikling har i slutningen af
2009 og begyndelsen af 2010 afhændet aktierne i såvel DFE Meincke A/S
som Union Engineering A/S.
Begge virksomheder tilhører den ganske store gruppe af virksomheder i
Danmark, der ikke er kendt i den
brede offentlighed, men som er kendt
indenfor den pågældende branche
hele verden rundt. Union er verdensledende indenfor CO2-teknologi og
udvikler, producerer og installerer kulsyre-anlæg til bryggerier, sodavandsfabrikker og til de store industrigas-

Produktion af småkager på produktionsanlæg fra DFE Meincke.

selskaber, mens DFE Meincke er en af
de dominerende spillere indenfor

Men der er naturligvis også forskelle.

Som tallene nedenfor viser har begge

maskiner og komplette produktions-

Hvor Union stort set udelukkende er

virksomheder været igennem et flot

anlæg til industrielle bagerier.

vokset ved organisk vækst, er der i

udviklingsforløb. Omsætningen er

DFE Meinckes tilfælde opkøbt 3 sel-

steget ganske væsentligt og - vigtigst

Industri Udvikling har været medejer

skaber, hvilket klart har styrket sel-

- indtjeningen er fulgt godt med!

af de to virksomheder i henholdsvis 5

skabets position.

og 8 år. I den periode er begge selska-

Denne udvikling har også betydet, at

bers omsætning vokset med i gennem-

Og endelig har de to virksomheder

det økonomisk set har været rigtig

snit 15% om året - faktisk mellem

fået to forskellige type af nye ejere:

gode investeringer. Med en årlig for-

20-25% frem til finanskrisens indtog -

DFE Meincke er solgt til den østrig-

rentning af den investerede kapital

og begge virksomheder har opnået en

ske koncern Haas, der er verdensle-

på den gode side af 50%, har det

dominerende position på verdensplan

dende indenfor udstyr til vaffelpro-

været særdeles tilfredsstillende for

indenfor hver deres lille niche.

duktion, mens Union er solgt til en

såvel Industri Udvikling som for de

dansk kapitalfond Capidea.

direktører, der har været medaktio-

De to selskaber har også haft et udvik-

I begge tilfælde har selskabets direk-

nærer i virksomhederne.

lingsforløb med mange paralleller:

tion fået mulighed for fortsat med-

> begge virksomheder har outsourcet

ejerskab.

dele af produktionen, hvilket har
givet mere fokus på udvikling og salg
> begge virksomheders fokus på salg
har betydet udvidet markedsområde
- både geografisk og produktmæssigt
> øget salgsindsats og fokus på projektstyring har også betydet, at virksomhederne er kommet tættere på
deres kunder.

DFE Meincke A/S
Mio.kr.

2005

2006

2007

2008

2009

Omsætning
Resultat før skat

223,0
12,5

247,1
26,7

317,3
13,3

391,7
24,6

314,0
-15,8

Union Engineering A/S
Mio.kr.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Omsætning
Resultat før skat

152,6
4,8

154,7
10,6

180,5
12,1

211,5
10,3

259,4
18,1

401,6
26,5

459,8
12,5

399,7
44,1

Hovedtal, Industri Udviklings investeringsperiode.
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