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Tirsdag den 27. juni 2017

Velkommen til 
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Program 27. juni 2017

08.00 Velkomst 

08.10 Fra ejerleder til kapitalfondsejet til herre i eget hus v/
Niels Erik Kjølby, CFO, Resolux

08.50 Fra køb til videreudvikling og salg v/Henrik Nygaard, tidligere ejer af 
Kokken og Jomfruen

09.30 Paneldebat v/Industriudvikling, Nordea, PwC og Focus Advokater

10.00 Tak for i dag



v/Dan Højgaard Jensen

Adm. Direktør

…20+ års erfaring med ejerledede virksomheder som minoritetsinvestor

Kapital til vækst og forandring  

27/6-2017



 Familiefonde

 Privatpersoner

 IU medarbejdere

Fonde og Investorer
Vi investerer nu fra vores fjerde fond på 500 mio.kr.
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Eksempler på investorer

1994

Industri Udvikling A/S

2003

IU II K/S

2010

IU III K/S

2014

IU IV K/S

Pensionskasser

Private og andre 
investorer

Fire fonde siden 1994

[215 mio.kr.] [300 mio.kr.] [338 mio.kr.] [500 mio.kr.]
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IUs placering i fondsbilledet
Mange investeringsmuligheder og godt exitmarked
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IU exitmarked

- få egnede targetvirksomheder og mange kapitalfonde
IU investeringssegment

- mange små og mellemstore virksomheder og få kapitalfonde



Selskaber - altid 30-40 i porteføljen
32 virksomheder i dag
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Mere end 120 investeringer siden 1994
Stor erfaring og bredt netværk
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http://www.dantruck.com/idd1.asp
http://www.dantruck.com/idd1.asp
http://www.confac.dk/default.aspx
http://www.confac.dk/default.aspx
http://www.uno-danmark.dk/
http://www.uno-danmark.dk/


 Ledelsen – evner, drive og investeringsvillighed

 Mulighed for stærkt partnerskab – reelt ønske om input/rejse

 Marked og position – bedst i sin niche (eller potentiale til det..)

 Vækstpotentiale – driftsforbedring, internationalisering, opkøb

 Klar strategi (men ikke nødvendigvis på glitrende papir..)

 Bevist indtjeningsevne

 Exit-muligheder – til industrispillere eller fonde

Vores investeringsfokus
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Brancher &

størrelser

 Brancher: B2B - produktion, handel og service

 Stadie: Etablerede virksomheder 

 Omsætning: 40-400 mio.kr. (typisk 100-200 mio.kr.)

 Investeringsstørrelse: ca. 5-50 mio.kr. (aktier/lån)

 Ejerandel: 25%-50% (aldrig majoritet…alene)

 Horisont: Typisk 5-8 år – ingen fast bagkant

Vi ser 

konkret efter



Typiske cases
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Vækstcases – med eller uden banken
 Kapital til organisk vækst i ind- og udland

 Kapital til opkøb og branchekonsolidering

Delkapitalisering inden senere samlet exit
 Delvis sikring af ejerleders privatøkonomi ved delsalg

 Ejerleder med på den videre rejse med betydelig ejerandel

…dvs. tilfælde hvor der er behov for ansvarlig kapital, og hvor man selv 

ønsker majoritet, kontrol (og størst upside)

Likviditetsudfordringer/krisevirksomhed
 Tidligere velfungerende virksomhed med udfordringer

 Fornødne likviditet tilføres med eller uden banken

Generations- og ejerskifter (MBO/MBI)
 Familiemedlem ønsker at overtage efter forældre 

 Eksisterende eller ny ledelse ønsker at overtage fra ejer



Tirsdag 27-06-2017 
Niels Erik Kjølby



Den virkelige historie om den 

grimme ælling, der blev til en 

smuk (stærk) svane.



Bytter skib for firma

1995-1999 1 ansat Oms. 1 mill.



Muligheder opstår / risici vokser

Tæt på konkurs

Personligt eget firma

Hvad med familien

2000 2 ansatte Oms. 1,5 mill.



Vind industrien vokser globalt

Supply kæden ændrer sig

2005 Oms. 25 mill.25 ansatte





Vores styrker før investorer:

1) Skabe omsætning

2) Globalisere en lille virksomhed

3) Agere i en niche

4) Fleksibilitet

5) Forstå kunden

6) Tage chancer (Yes we can)



Vores svagheder før investorer:

1) Svag finansiel position

2) Mangel på styring (IT)

3) Svag organisation (familie-industri)

4) Ejerleder alt for synlig

5) ”Tante-bestyrelse”

6) Manglende focus i vores beslutninger



Betydning af investorer

1) Hurtigere til at skabe vækst

2) Styrkelse af organisation

3) Investering i ”Navision”

4) Focus (DG30-DG40) 

5) Bekræftelse i beslutninger (styring)

6) Bedre finansiering

7) Professionel bestyrelse



RESOLUX i dag :

1) Stabilitet (budget-realiseret)

2) Stærk likviditet

3) Tiltrækker dygtige folk

4) Strategiplaner

5) Business planer / analyser (fra mave til hjerne)

6) Værdiforøgelse af virksomheden

7) Ikke mindst Ole kan sove om natten, og gøre det han er god til.



RESOLUX i dag:

1) Skabe en global supply kæde til vindmølle industrien

2) Datterselskaber i Kina, USA, Brasilien, Sydafrika, Indien

3) Stort produktsortiment

4) Kundespecifikke løsninger ( kit sets )

5) Omsætning DKK 200 mio. / 100 ansatte

6) Vækststrategi

7) Nyt ejerskab



Value Supply Chain
Spørgsmål ?


