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Axcel er en dansk kapitalfond, der gennem de sidste 23 år har 
lavet mere end 46 større investeringer

Vi har et stærkt 
industrielt netværk, 
som vi bruger 
aktivt

Vores mission er at 
skabe stærke og 
værdifulde 
selskaber

Vi har langsigtede 
investorer, der har 
fået deres penge 5x 
igen

Vi tror på værdi-
skabelse gennem 
operationelle 
forbedringer 

Vi har ressourcerne 
til at være en aktiv 
ejer

Vi er en erfaren 
investor med mere 
end 20 års erfaring



ET KLART 

VÆRDISKABELSE-

POTENTIALE 

 Gennemdokumente-

rede forretningsmo-

deller

 Axcel investerer 

gerne i virksom-

heder, hvor vi ved 

vækst kan skabe en 

fremtidig vinder

VIRKSOMHEDER 

I BÅDE 

ETABLEREDE OG 

NYE INDUSTRIER

 Virksomheder med 

en samlet værdi på 

mellem DKK 500m 

og 1.5bn

 Axcel investerer 

typisk mellem 200 

og 500 millioner

ET STÆRKT 

OG DEDIKERET 

LEDELSESTEAM 

 der vil investere 

sammen med 

Axcel

 Axcel investerer i 

virksomheder, 

som kan drage 

fordel af vores 

store netværk i 

dansk og nordisk 

erhvervsliv

MULIGHED 

FOR AT UDØVE 

AKTIVT 

EJERSKAB

 Stort potentiale

for international 

ekspansion

 Klar struktur 

omkring fremtidige 

vækstplaner

ET STÆRKT 

PARTNERSKAB 

med familier eller 

andre investorer
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Axcel evaluerer morgendagens vindervirksomheder på fem 
centrale parametre før investering
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Axcels virksomheder findes på tværs af sektorer
Vi har investeret i 46 virksomheder, gennemført mere end 80 større tilkøb og ejer i dag 9 selskaber

INDUSTRI & SERVICE IT & TEKNOLOGI FORBRUGER & DETAILSEKTORER

NUVÆRENDE

AXCEL-SELSKABER

TIDLIGERE

AXCEL-SELSKABER

[                  ]
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Axcel har en klar struktur for arbejdet med værdiskabelse

STRATEGY IS THE ANSWER TO FIVE 

QUESTIONS

What is our winning 

aspiration?

Where will we play?

How will we win?

What capabilities 

must we have in 

place?

What manage-ment

systems are 

required?

The purpose of 

the company

Geography, products, 

segments, channels, 

value chain stages

Our value proposition and 

competitive advantage

The set of capabilities 

needed to win

The systems that 

enable our capabilities

THERE ARE 10 TYPICAL VALUE LEVERS

A. SALES EFFICIENCY

B. PRICING

C. SOURCING & PROCUREMENT

D. PRODUCTION & PROCESSES

E. OPERATIONS SETUP

F. LOGISTICS & DISTRIBUTION

G. COMMERCIAL COMPLEXITY

H. OVERHEAD COST

I. NET WORKING CAPITAL

J. FIXED ASSETS / CAPEX

REVENUE

COST & 

SCALE

CAPITAL

CORE PROCESS IMPROVEMENT IS A 

PREREQUISITE FOR LIFTING PERFORMANCE

COMMERCIAL

Retail
Direct 

sales

Project 

sales

OPERATIONS

Wholesale / 

service

Manufacturing / 

assembly

Asset 

intensive

INNOVATION

Product 

range

Product 

development
R&D
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59% af Axcels værdiskabelse sker via operationelle forbed-
ringer, og i den forbindelse er digitalisering et vigtigt redskab

59%

Investeret kapital MultipelekspansionNettogældsreduktionOperationelle 

forbedringer

11%

Total realiseret kapital

30%

DKKm

N = 37 virksomheder
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Digitalisering er et af tidens mest diskuterede temaer
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Digitalisering er et af tidens mest diskuterede temaer

Morgendagens vindervirksomheder bliver nødt til at tage stilling til 

digitaliseringens påvirkning af deres forretningsmodel
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Digitaliseringen skaber muligheder indenfor en række centrale
områder, og fremtidens vindervirksomheder må udnytte disse

Big data –

morgendagens 

vigtigste råvare

Internet of Things -

the connection of 

everything

Digitalisering skaber 

mulighed for bedre 

kvalitet og service

Digitalisering øger 

produktiviteten

1 2

3 4
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Case:
Frontmatec
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Frontmatec blev skabt i 2016 ved at lægge fem stærke 
virksomheder indenfor slagteriudstyrsindustrien sammen

Attraktiv underliggende markedsvækst er drevet af global 

efterspørgsel efter kød og øgede krav til fødevaresikkerhed

Frontmatec har skabt en stærkt platform for vækst og udvikling af 

services og eftersalg

Frontmatec har den største installerede base i industrien og en 

stærk, loyal kundegruppe

Frontmatec er en global markedsleder med en bred produktporte-

følje indenfor slagteriudstyr

Frontmatec er teknologisk leder i sin industri og har revolu-

tioneret en gammel industri med ny teknologi

1

2

3

4

5

Overblik

DKK ~1.500 millioner 

omsætning

DKK ~260 millioner

EBITDA

>1000

ansatte

Globalt salgs- og 

produktionsset-up

Globale blue chip-

kunder
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Frontmatec blev skabt i 2016 ved at lægge fem stærke 
virksomheder indenfor slagteriudstyrsindustrien sammen

SFKLeblanc leverer slagterilinjer og slagteriudstyr (udskærings-

og udbeningsmaskiner) til den globale slagteriindustri og har en 

stærk aftersales-portefølje

Carometec leverer teknologi til scanning af slagtesvin til brug for 

optimering af den samlede værdikæde

ITEC leverer slagteriudstyr (udskærings- og udbeningsmaskiner) 

og hygiejneløsninger til slagterier i DACH-landene

ATTEC leverer slagteriudstyr (udskærings- og udbeningsmaskiner) 

til europæiske slagterier

Frontmatec er en førende leverandør af software til styring af 

slagtelinjer

1

2

3

4

5

Overblik

DKK ~1.500 millioner 

omsætning

DKK ~260 millioner

EBITDA

>1000

ansatte

Globalt salgs- og 

produktionsset-up

Globale blue chip-

kunder



Carometecs teknologi har med avancerede ultralydsscaninger
gjort digitaliseringen til et hovedtema i slagteriindustrien
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Carometec udnytter ny teknologi til at revolutionere 
værdikæden i den globale slagteriindustri

Ideelle udskæringer

• Carometecs teknologi 

sikrer individuelt til-

passede snit på det 

enkelte svin for at 

garantere de bedst 

mulige udskæringer

Optimal segmentering

• Dybere forståelse af 

kvaliteten af output 

gør det muligt at dif-

ferentiere markeder 

på eksempelvis kvali-

tet af kød og pris

Fair pristruktur

• Carometecs teknologi 

sikrer, at leverandør-

kompensation base-

res på kvaliteten af de 

leverede svin

Bedre svinebestand

• Slagterier og opdræt-

tere kan sammen ud-

nytte data til at opti-

mere avlsmetoder for 

at sikre de bedst 

mulige svin til den 

lavest mulige pris

Autofom

DownstreamUpstream
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Kombination af software og robotudstyr sikrer et betydeligt 
bedre udbytte for kunderne
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Ved at digitalisere slagteprocessen sikres et stabilt informa-
tionsflow til gavn for både kunden og Frontmatec

SCREENING
DUE 

DILIGENCE
DEAL 

EXECUTION
INTEGRATION

Kontrol og overvågning

• Kontrolsystemer sikrer proaktiv afhjælpning af 

problemer i produktionen

• Frontmatec kender til problemer på samme tid 

som kunden og kan reagere med det samme

Automatisering

Integration med ERP-

systemer

• Information strømmer let mellem forskellige trin i 

slagtningsprocessen

• Insights fra eksempelvis scanninger overføres og 

benyttes af automatiseret udstyr ved udskæringer

• Frontmatecs software kan integreres med 

ERP-systemer, så data kan benyttes i alle dele 

af virksomheden

“Automation is about making 

processes more efficient and fail 

safe, and at the same time release 

human resources to take up more 

challenging and profitable tasks. […] 

At Frontmatec we make the best 

use of new technology in order to 

increase our customers’ competitive 

positions.”
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Q&A
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