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20 års erfaring som erhvervsleder
indenfor medico / rehab branchen
Baggrund

Erhvervskarriere (Uddrag)

• Kommerciel baggrund

V. Guldmann A/S
Nordisk Salgsdirektør

• Cand Merc. + MBA
Bestyrelser

MTIC - bestyrelsesmedlem
estron A/S:
Investor/bestyrelsesmedlem
Executive Capital A/S:
Investor, Partner og
Bestyrelsesmedlem

TYTEX A/S
VP Business Development
KCI MEDICAL ApS
Adm. Direktør/
General Manager Nordics

COLOPLAST A/S
Bl.a. Marketing Director,
Tyskland
Anne-Mette N. Scherfig
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Introduktion til Executive Capital
● Executive Capital er et investeringspartnerskab af erfarne erhvervsfolk, der investerer
i og udvikler mindre og mellemstore virksomheder
● Kompetent Kapital og aktivt ejerskab siden 2007
● Vi investerer egne midler og egen tid i virksomheder med en omsætning i intervallet 20250 mio. kr.

Direktør
Michael Jørgensen
Tlf. +45 40 12 93 22
Mail: mj@executivecapital.dk
Investment Manager
Casper Balling
Tlf. +45 27 12 57 43
Mail: cb@executivecapital.dk

Anne-Mette N. Scherfig
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Hvem er vi?
Partnerne

http://www.executivecapital.dk/partnere/
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Hvilke virksomheder investerer vi i?
Vi investerer typisk i virksomheder med følgende karakteristika:

Udvikling og vækst
•

Sunde danske SMV’er med etableret ledelse og
organisation

•

Omsætning mellem 20-250 mio. kr.

•

EBITDA mellem 2-20 mio. kr.

•

Ejerledet (helt eller delvist)

•

Ejerskabet ønsker at supplere kompetencerne i den
strategiske ledelse
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Investeringstyper
● Generationsskifte
•

I generationsskifter ønsker en ejerleder typisk at trække sig helt eller delvist tilbage fra driften, f.eks. på grund af

alder. Vi har de industrielle kompetencer og finansielle muskler til at få generationsskiftet gennemført
gnidningsfrit og værdiskabende. Da ejerlederens kompetencer, viden og netværk ofte er afgørende for
værdiskabelsen, gennemfører vi normalt et generationsskifte løbende

● Vækst
•

Vi investerer i virksomheder med ambitiøse og solide vækstplaner, hvor ejerkredsen vurderer, at kraftig
toplinjevækst katalyseres ved tilførsel af andre kompetencer, end de selv besidder

● Salgsmodning
•

Vi investerer i virksomheder, der endnu ikke er fuldt ud forberedte til salg, og medvirker derved til
virksomhedens salgsmodning typisk som minoritetsaktionær. Det kan være virksomheder, som er meget
afhængige af den viden og motivation, som ejerledelsen besidder eller som mangler værktøjer til at gennemføre
væsentlige strategiske tiltag

● MBI/MBO
•

Vi investerer meget gerne i fællesskab med en eksisterende eller ny ledelse
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Professionalisering som forudsætning
for vækst
Vi investerer i virksomheder, hvor vi vurderer, at vækst kan skabes igennem en gradvis
professionalisering:

Omsætning < 40 mio. kr.
•

Omsætning > 100 mio. kr.

Ejerleder træffer alle
væsentlige beslutninger

•

Professionalisering

Ingen delegering/

•

Professionel organisation

•

Funktionsadskillelse

•

Delegeret ansvar og KPI

funktionsadskillelse
•
•

strategi

Ingen systemer/

•

Strategisk fokusering

økonomirapportering

•

Organisationsudvikling

Dansk salg

•

Styring

•

Skalerbar/-klar organisation

•

Internationalisering

•

International salg

•

Lav/ingen afhængighed af
ledelsen og ejerne
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Vores porteføljevirksomheder
Fond 1 (Executive Capital I A/S)
SCADA leverer specialiserede applikationsløsninger
indenfor systemer til den vedvarende energisektor.
Ejerandel: 39 %

Franck Miljø & Geoteknik udfører jordbunds-, miljø- og
kontrolundersøgelser i hele Danmark.
Ejerandel: 70 %

Paradis sælger friskproduceret is fra franchisebutikker i
Danmark og USA.
Ejerandel: 81 %

Transmedica er en professionel sundhedskoncern med en
bred vifte af ydelser til sundhedssektorerne i
Skandinavien. Ejerandel: 4,2 % (medinvestering med
BWB Partners)

Sundvikar leverer vikarer indenfor sundhedsfagligt
personale til kommunerne og regionerne i Danmark.
Ejerandel: 33 % (med i konsortium, som ejer 100% af
virksomheden)

Fond 2 (Executive Capital II K/S)
Message producerer og distribuerer moderne dametøj, og
driver en tøjkæde i både Danmark og Norge.
Ejerandel: 32 %

Mobile Gate Security sælger et patenteret mobilsikringskoncept, der er skræddersyet til situationer, hvor der er
behov for midlertidig sikring.
Ejerandel: 40 %

Guldborg Legepladser udvikler og producerer gedigne og
udfordrende naturlegepladser.
Ejerandel: 60 %

KIBO Sikring leverer sikringsløsninger inden for mekanisk
sikring, elektronisk overvågning og brandsikring.
Ejerandel: 40 %

BOS leverer alt indenfor cykler, cykelservice og
legepladser til over 4500 børneinstitutioner i hele landet.
Ejerandel: 60 %

R.M. Spåntagning arbejder med automatdrejning og
fræsning af mindre komponenter til brancher som
medico-, vindmølle- og fødevareindustrien m.fl.
Ejerandel: 80 %

Duka leverer alt-i-en IT-serviceordning inkl. hardware,
software og hotline.
Ejerandel: 37,5 %
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Spørgsmål eller forslag?

Anne-Mette N. Scherfig
Partner

Mobil: +45 30 36 29 11
E-mail: ams@executivecapital.dk
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