Salfarm udvider ejerkredsen
Salfarm sælger en minoritetspost til Industri Udvikling. Målet har været at få en partner ombord til at bistå selskabets
vækst og udvikling til gavn for både kunder og leverandører.

Salfarm har med virkning fra årsskiftet, og som led i gennemførelsen af et generationsskifte, solgt en minoritetspost i
virksomheden til investeringsselskabet Industri Udvikling for et uoplyst millionbeløb. Ejerlederne Peter Wendorff Olsen og
Mette Nørgaard bevarer i fællesskab majoriteten i virksomheden. Handlen er indgået med henblik på at fortsætte Salfarms
vækstrejse både i Danmark og internationalt.

– Vi stod over for at skulle generationsskifte vores far og ønskede i den forbindelse at få en partner med ombord, der har
erfaring med internationalisering og ønsker at være en aktiv part i at udvikle selskabet. Vi har haft drøftelser med flere
investorer, men valget faldt på Industri Udvikling. Med frasalget af en minoritet ønsker vi at fortsætte vores rejse mod at blive
en stadigt bedre, uafhængig nordisk distributør af veterinære vacciner og lægemidler til gavn for vores kunder, siger direktør
Peter Wendorff Olsen.

Ronnie Møller-Thorsøe, Industri Udvikling, udtaler: Vi ser i Salfarm en utroligt veldrevet virksomhed med et stort potentiale,
og hvor vi kan bidrage til den fortsatte udvikling. Mette, Peter og de øvrige medarbejdere har høje ambitioner og er tydeligt
dedikerede til, hver dag at levere gode produkter og høj service til både dyrlæger og grossister, og øvrige samarbejdspartnere
i hele Norden. Vi ser meget frem til samarbejdet.

En god formel
Salfarms rolle som værdiskabende bindeled mellem kunderne og producenter, der ikke selv ønsker at etablere sig i Norden,
har vist sig at være en god formel både i Danmark og uden for landets grænser. Og så har man også været gode til, selv at
udvikle vacciner målrettet produktionsdyr. Målet er at styrke positionen som en af de foretrukne distributører i hele Norden
og hele tiden sikre, at organisationen er godt rust til at følge med:

–– ”Med Industri Udvikling som partner kan vi styrke vores produktudvikling yderligere og dermed bidrage med flere
”skræddersyede” og unikke veterinære produkter til primært det nordiske marked.
En fælles ny strategi vil ikke kun bidrage positivt til produktporteføljen, men også til hele organisationen, hvilket bliver en
yderst spændende rejse for os”, fortæller direktør Mette Nørgaard.
Salfarm A/S, producerer og distribuerer vacciner, medicin og øvrigt udstyr til produktions- og kæle-/hobbydyr med distribution til hele Norden via hovedkontor
i Kolding samt søsterselskaber i Sverige og Norge. Primære kunder er farmaceutiske grossister, apotekere og dyrlæger. Virksomheden blev grundlagt i 1979 af
de nuværende ejeres far, har ca. 18 medarbejdere og ligger i Kolding.

Industri Udvikling er et dansk investeringsselskab, som specialiserer sig minoritetsinvesteringer i mindre og mellemstore danske virksomheder med et betydeligt
vækstpotentiale.
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