København 1/8-2019

Pressemeddelelse
Danmarks mest aktive kapitalfond etablerer nu sin femte fond
Som følge af et fortsat højt investeringsniveau og et rekordstort antal henvendelser, der ser ud til at
fortsætte, har Industri Udvikling pr. 1/8-2019 first closing på fond V på 500 mio.kr.
Med mere end 140 investeringer gennem tiden og en portefølje i dag på 26 virksomheder, er Industri
Udvikling uden sammenligning den mest aktive kapitalfond i danske mindre og mellemstore virksomheder.
Siden etableringen i 1994 har Industri Udvikling investeret 4 fonde med et samlet kapitaltilsagn på ca. 1,3
mia.kr. Den seneste fond IV, med et tilsagn på 500 mio.kr., indeholder i dag 15 selskaber.
Industri Udvikling har siden etableringen forfulgt en strategi om at være dedikeret minoritetsinvestor og en
ligeværdig partner for dygtige ejerledere i Danmark.
Investorbasen i fond V består af såvel pensionsmidler som større og mindre private investorer. Største
investor ved first closing består af Dansk Vækstkapital II. Dets formand, Ulrik Spork, udtaler om baggrunden
for at investere i Industri Udviklings femte fond: ”Vi tror på, at Industri Udvikling har et godt udgangspunkt
for at skabe en stærk portefølje. Fonden er en langsigtet investor, en af de mest erfarne inden for SMVsegmentet i Danmark, og så arbejder de med en gennemarbejdet strategi som minoritetsinvestor”
Blandt de private investorer tælles blandt andre AKF-koncernen. Administrerende direktør i AKF, Ino
Dimsits, udtaler: ”Vi kender Industri Udvikling særdeles godt. Vi har investeret i tre af Industri Udviklings fire
eksisterende fonde. Jeg har stor tillid til teamet og strategien som minoritetsinvestor i danske SMVs”.
Derudover har nogle af de ejerledere, som Industri Udvikling gennem tiden har ejet virksomheder sammen
med valgt at investere i den kommende fond V. Én af disse er Kaj Østergaard, administrerende direktør og
medejer af HT Bendix A/S i Herning. Kaj Østergaard udtaler: “Jeg kender Industri Udvikling rigtig godt. I
2012 overtog vi HT Bendix A/S sammen med Industri Udvikling, og vi solgte virksomheden sammen her i juli
2019. Det har været et rigtig godt, konstruktivt og meget ligeværdigt samarbejde. Meget anderledes end
hvad man ellers hører om kapitalfonde. Industri Udviklings tilgang som aktiv minoritetsinvestor i ejerledede
selskaber har jeg stor tiltro til, hvorfor jeg også har valgt at investere i deres kommende fond 5.”
Managing Partner i Industri Udvikling, Dan Højgaard Jensen udtaler: ”Vi er glade for og meget stolte over
tilsagnene fra vores forskellige investorer, såvel gamle som nye. Vores klare strategi som minoritetsinvestor
tiltaler mange ejerledere, og vi får mange henvendelser løbende. Det er derfor dejligt at have grundlaget til
fond V, så vi har midlerne til at fortsætte vores investeringsaktiviteter. Jeg får fortsat henvendelser fra
interesserede investorer, såvel danske som udenlandske, og regner med at fond V etableres endeligt med
final closing i løbet af efteråret med et samlet kapitaltilsagn på mellem 600-900 mio.kr.”
Om Industri Udvikling:
Industri Udvikling investerer i danske mindre og mellemstore virksomheder i forbindelse med behov for
kapital til vækst, udskiftning i ejerkreds, MBO/MBI eller delkapitalisering. Se også www.industriudvikling.dk.
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