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Axcel 
HigHligHts 
2009
• Axcel HAR sAMlet ReJst 6,6 MiA. KRONeR i siNe   
 FORelØBig tRe FONDe
• Axcel HAR geNNeMFØRt ÉN NY iNVesteRiNg i 2009   
 sAMt FiRe tilKØB til eKsisteReNDe ViRKsOMHeDeR
• Axcels ResUltAt AF iNVesteRiNgsAKtiViteteRNe   
 BleV 1,9 MiA. KR. 
• Axcel eJeR i DAg 17 selsKABeR, HeRAF tRe i 
 sVeRige, DeR tilsAMMeN OMsAtte FOR cA. 13 MiA.   
 KRONeR i 2009
• Axcels selsKABeR tJeNte tilsAMMeN gODt 
 2 MiA. KRONeR
• gODt 13.000 MeDARBeJDeRe ARBeJDeR NU i 
 selsKABeR eJet AF Axcel
• JeNs MOBeRg iNDtRÅDte i Axcels iNDUstRiAl    
 BOARD
• ceO Niels B. cHRistiANseN, DANFOss, 
 AFlØste JOHAN scHRØDeR sOM Axcels 
 BestYRelsesFORMAND
• Axcel eR i gANg MeD At ReJse eN NY FOND 
 – Axcel iV
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Axcels vision er at skabe stærke virksomheder og øge deres værdi 
gennem et ansvarligt og aktivt ejerskab. At være fokuseret på værdi-
tilvækst er nødvendigt, men også udfordrende. Krisen, der tog fart i 
sidste del af 2008 og accelererede i 2009 viste, at det aktive ejerskab 
har sin styrke gennem den opbakning en solid ejer som Axcel kan 
give sine virksomheder. Allerede nu tegner der sig et billede af, at 
Axcels virksomheder vil stå styrket på grund af den konsolidering, 
som er effekten af de nye markedsforhold.

Aktivt ejerskab anno 2010 handler ligeledes om at sikre, at vores sel-
skaber drives i overensstemmelse med omverdenens krav og forvent-
ninger. Derfor har vi lagt en csR-strategi og tiltræder i løbet af 2010 
FN’s global compact. På selskabsniveau er vi endnu ikke i mål, men 
vi er godt på vej.

På trods af de hårde markedsvilkår er vi i Axcel stolte over at kunne 
præsentere et resultat af vores investeringsaktiviteter på 1,9 mia. 
kroner. Det er et resultat af et målrettet arbejde med at identificere og 
udvikle sunde og stærke virksomheder. Med få undtagelser har alle 
Axcels selskaber haft et positivt cash flow i 2009, og det er meget 
tilfredsstillende i lyset af den nedgang i økonomien, der har reduceret 
efterspørgslen i den private sektor i et hidtil uset omfang.

i løbet af det næste år forventer vi at have rejst en ny fond. Det bliver 
Axcels fjerde fond, og det sker i et marked, hvor nye fonde kun sjæl-
dent ser dagens lys. Alligevel forventer vi at komme i mål med en 
fond på niveau med Axcel iii, og er allerede klar til at investere, når 
muligheden byder sig.

2009 blev også året, hvor vi tog afsked med Johan schrøder som 
formand for Axcels bestyrelser. Johan schrøder har været formand 
siden 2006 og var via sit investeringsselskab med til at etablere Axcel 
i 1994. Johan schrøder, der fyldte 70 i maj 2010, fortsætter i fondenes 
bestyrelser frem til forårets generalforsamlinger i 2010. 

Vi vil gerne takke Johan schrøder for den store indsats han har ydet 
til gavn for Axcel og dets selskaber.

Axcel 
KOM stYRKet UD 
AF 2009

Niels B. christiansen
Bestyrelsesformand

christian Frigast
Managing partner

”stærk konkurrencekraft har ved et langt, sejt træk bragt os ind på den danske 
it-scene. Det har betydet, at vi har kunnet imødegå den hårde og til tider uforud-
sigelige konkurrence fra stadig mere pressede konkurrenter.”
carsten gomard, ceO, Netcompany
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Resultat af investeringsvirksomhed
Andre driftsindtægter
Bruttoresultat
Driftsomkostninger
Driftsresultat
Finansielle poster
Resultat før skat
skat af årets resultat
Årets resultat

Kapitalandele i industriinvesteringer
Øvrige aktiver
Samlede aktiver
 
egenkapital
Øvrige passiver
Samlede passiver

HOVeD- Og NØgletAl 
FOR Axcels FONDe – 2009

 
          Samlet  
 2008   2009
 mio. kr.    mio. kr.

 386,1    1.852,7
 16,1    12,7
 402,2    1.865,4
 -116,6    -94,0
 285,5    1.771,4
 0,6    0,5
 286,1    1.771,9
 0,1    1,2
 286,2    1.773,1
  
 3.136,4    5.607,1
 74,2    90,4
 3.210,6    5.697,5
  
 3.153,7    5.691,3
 56,9    6,2
 3.210,6    5.697,5

Axcels årsresultat 2009
Axcel fik i 2009 på tværs af de tre fonde et
meget tilfredsstillende resultat af investerings-
aktiviteterne på 1.853 mio. kr. (386 mio. kr. i 
2008) svarende til et samlet tidsvægtet afkast 
på 52% af fondenes samlede investering på 
ca. 3,5 mia. kr. i 2008 var afkastet 17%. 

Resultatet af investeringsaktiviteter dækker
realiserede og urealiserede afkast af invest-
eringerne og for 2009 fremkommer det gode
resultat primært fra værdireguleringer af
investeringerne i fondene. investeringerne
værdisættes til dagsværdi på baggrund af
værdimultipler på lignende børsnoterede

selskaber. Der er således i 2009 blevet op-
skrevet seks virksomheder og nedskrevet tre
virksomheder.

Axcels fonde realiserede i 2009 et samlet
positivt resultat efter skat på 1.773 mio kr. 
(286 mio. kr. i 2008).

 
 Axcel I 
 2008 2009 
 mio. kr.  mio. kr. 
 
 1,5   12,6
 16,5  12,6
 18,0  25,2
 -16,9 -12,8
 1,1 12,4
 0,2 0,1
 1,3 12,5
 0,0 0,0
 1,3 12,5
 
 114,5 109,4
 17,4 26,0
 131,9 135,4

 121,5 134,0
 10,4 1,4
 131,9 135,4

 
 Axcel II 
 2008 2009 
mio. kr.  mio kr. 
 
 -132,0  -49,0
 0,4  0,1
 -132,4  -48,9
 -32,3  -20,0 
 -164,7  -68,9 
 0,2  0,4 
 -164,5  -68,5 
 0,1  1,2 
 -164,4  -67,3 
 
 729,9  674,8 
 56,0  64,0 
 785,9  738,8 
  
 744,1  738,6 
 41,8  0,2 
 785,9  738,8

 
         Axcel III  
 2008   2009 
 mio. kr.    mio kr. 
 
 516,6    1.889,1 
 0.0    0,0
 516,6    1.889,1
 -67,4    -61,2
 449,1    1.827,9
 0,2    0,0
 449,3    1.827,9
 0,0    0,0
 449,3    1.827,9
  
 2.292,0    4.822,9
 0,8    0,4
 2.292,8    4.823,3
  
 2.288,1    4.818,7
 4,7    4,6
 2.292,8    4.823,3



Hvad er dine forventningerne til hvervet 
som formand?
Axcel har en engageret og velfungerende 
bestyrelse. Jeg har været med i bestyrelsen 
siden 2005 og dermed fra nært hold oplevet 
Axcel-fondenes stærke udvikling de sidste 
fem år. Denne positive udvikling vil jeg som 
formand gerne være med til at videreføre. 

Jeg ser naturligvis også frem til arbejdet med 
Axcels kommende fond iV. Det er en utroligt 
spændende proces, som stiller store krav på 
grund af det nye finansielle landskab.
 
Hvori ligger forskellen på at være menigt 
medlem og formand?
Bestyrelsen udmærker sig ved, at alle menige 
medlemmer såvel som formanden deltager 
aktivt og engageret. På den front er der derfor 
ikke den store forskel på at være menigt med-
lem i Axcels bestyrelse og på at være formand. 
Men som formand vil jeg komme endnu tæt-
tere på Axcels organisation og være mere in-
volveret mellem bestyrelsesmøderne. Det ser 
jeg selvfølgelig frem til, både på grund af de 
interessante opgaver og det gode samarbejde.

 Hvad er dine forventninger til udviklingen 
i Axcel og vores branche?
efter en lang opgangsperiode har vi været 
igennem en voldsom konjunkturnedgang 
med alle de udfordringer, det giver. Den er 
klinget af, og jeg regner med, at vi nu går 
ind i en periode med større stabilitet og be-
grænset vækst.
 
Derfor skal vi i endnu højere grad fokusere  
på den fundamentale værdiskabelse. Der 
skal nok arbejdes noget hårdere end før kri-
sen for at opnå fremgang og værdi. Frem-
gangen kommer ikke af sig selv, som før 
krisen satte ind. Her står vi, med den organi-
sation vi har i dag, godt rustet til at klare os 
godt!

En kort bemærkning til den 
afgående formand, Johan Schrøder?
Johan skal have en stor tak for sit store bi- 
drag til Axcel gennem årene. Vi har alle sat 
stor pris på hans store engagement, smitten-
de begejstring og omfattende erfaring. selv- 
om Johan træder tilbage fra posten som for- 
mand, satser vi på, at vi også fremover kan 

fortsætte det gode samarbejde og have glæ-
de af den tætte relation.
 
Hvad ser du ellers af udfordringer?
Jeg ser frem til, at vi fortsætter det lederskab, 
Axcel har taget i kapitalfondenes branche-
organisation, DVcA (Danish Venture capital 
and Private equity Association). De har vig-
tige opgaver i at forklare hvilken rolle kapital-
fonde spiller, fremme kapitalfondes generelle 
omdømme i befolkningen og være banner-
fører for ansvarlig virksomhedsdrift.

NY FORMAND FOR Axcel
Niels B. cHRistiANseN

”efter en lang opgangsperiode har vi været igennem en voldsom konjunkturned-
gang med alle de udfordringer, det giver. Den er klinget af, og jeg regner med, 
at vi nu går ind i en periode med større stabilitet og begrænset vækst.”
Niels B. christiansen, ceO, Danfoss A/s
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Axcel er nu godt på vej til at rejse en ny fond 
– Axcel iV. Den forventes at nå et samlet 
tilsagn på omkring 3 mia. kroner og vil være 
endelig på plads senest i 1. kvartal 2011. 

Meget få fonde er blevet rejst i 2009 og 
2010, hvilket skyldes den usikkerhed, der 
har hersket på de finansielle markeder siden 
efteråret 2008. Undersøgelser viser således, 
at niveauet for fundraising er tilbage på 
1995-niveau. 

Axcel iV er etableret primært på grundlag af 
kapitaltilsagn fra en række af de investorer, 
som også har investeret i Axcels tidligere 
fonde. Hertil kommer nye investorer. Derud-
over er Axcel i dialog med en lang række 
internationale investorer, der forventes at 
komme med i fonden.

Axcel iV vil som Axcel iii koncentrere sig om 
at investere i mellemstore danske og sven-
ske virksomheder typisk med en omsætning 
fra 250-300 mio. kr. op til 3-4 mia. kr. 

selvom arbejdet med fundraising ikke er 
endeligt på plads, er Axcel iV allerede nu 
klar til at investere i selskaber med et 
spændende potentiale. Det kan eksempelvis 
være familieejede selskaber med behov for 
et generationsskifte, virksomheder der skal 
udvikles fra lokale markeder til at være 
førende i europa, virksomheder der skal 
fokusere deres kerneforretning, eller virksom-
heder der har brug for at få ny kapital- og 
ejer struktur.

NY Axcel FOND iV 
PÅ VeJ



Det globale økonomiske landkort blev tegnet 
op på ny i løbet af 2009. Verdensøkonomien 
var tæt på at gå i sort, men som følge af de 
koordinerede aktioner fra regeringer og cen-
tralbanker er vi nu tilbage på sporet igen. 

siden efteråret 2009 har vi set de første 
spæde tegn på fremgang, men fra et meget 
lavt niveau. Forbrugernes tillid er vokset, 
virksomhederne ønsker igen at investere, 
og bankerne er begyndt at være imødekom-
mende, hvilket afspejler, at de nu tror mere 
på virksomhedernes evne til at skabe værdi. 

Men at den finansielle stabilitet endnu ikke er 
helt på plads, vidner de store problemer med 
statsgælden i grækenland om. Det er pro-
blemer, der på trods af den seneste red-
ningspakke kan brede sig til hele eurozonen, 
og på den baggrund hersker der fortsat en 
hvis uro blandt investorerne. 

Vi befinder os fortsat i et lavrentescenarie, 
hvilket isoleret set er til fondenes fordel, men 
på trods af den rigelige likviditet, skal man 
huske, at de lange renter ligger på et noget 
højere niveau, og at det er på dette låne-

marked fondene befinder sig. ingen køber 
en virksomhed i dag uden at kende sine 
kreditvilkår et godt stykke tid ud i fremtiden. 
samtidig kan vi konstatere, at aktiekurserne 
de seneste år er steget forholdsvis hurtigt, 
hvilket på kort sigt også presser priserne på 
unoterede selskaber op. Og det er én blandt 
mange grunde til, at antallet af transaktioner 
fortsat ligger lavt – faktisk var der i 2009 så 
få transaktioner, at vi var på niveau med 
sluthalvfemserne. Derfor foregår der fortsat 
en tilpasningsproces, hvor købere og sælg-
ere af virksomheder prismæssigt skal tættere 
på hinanden. 

Axcels vurdering er imidlertid, at vi nærmer 
os en normalisering af tilstandene, så fond-
ene kan begynde at sælge deres virksom-
heder, og samtidig foretage nye opkøb.

Globale ubalancer udfordrer den finan-
sielle stabilitet
På det store makroplan peger tingene dog 
i forskellige retninger. Der er fortsat store 
globale ubalancer, og de vestlige banker har 
et betydeligt indlånsunderskud, som har gjort 
det nødvendigt at skærpe solvensreglerne 

på globalt niveau. Det giver også fondene 
udfordringer, men er helt nødvendigt for at 
styrke den finansielle stabilitet, og dermed 
imødegå de negative konsekvenser af de 
lave korte globale renter. På den positive 
side tæller, at der de sidste 10 år er inve-
steret så meget i nye teknologier og en ny 
international arbejdsdeling, at der på den 
længere bane er grobund for at tro på, at den 
fundamentale økonomi kan komme op på en 
større klinge. en række af Axcels selskaber 
er gode eksempler på denne udvikling – 
Pandora for blot at nævne én – eskoArtwork 
for at nævne en anden.

Bedre rammebetingelser en forudsætning 
for vækst
Men der kan blive lagt hindringer i vejen for 
en sund økonomisk udvikling, og det vil ske, 
hvis ikke de overordnede rammebetingelser i 
den nordiske region er i orden. Desværre ser 
vi en situation med betydelige underskud på 
statens budgetter og en manglende vilje til at 
gennemføre nødvendige langsigtede reform-
er. Det kan på sigt svække virksomhedernes 
konkurrenceevne i den globale økonomi, 
hvor det er en afgørende konkurrencepara-

Axcel 
i DeN glOBAle 
ØKONOMi
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meter, at de overordnede rammebetingelser 
er på plads. Hertil kommer at lokale skatte-
regler ikke altid udformes hensigtsmæssigt 
i forhold til at skabe et vækstorienteret trans-
aktionsmarked. Det så vi senest ved juste-
ringen af selskabsskattereglerne, der har 
været helt utroligt komplekse og arbejdskræ-
vende at implementere. Det har udsat fond-
ene og deres investorer for et administrativt 
mareridt, der næppe vil give staten nogen 
provenumæssig gevinst af betydning.

Europæisk regulering af kapitalfonde skal 
skabe et ”level playing field”
På det europæiske plan har vi gennem vores 
brancheorganisation DVcA fulgt diskussion-
erne om det såkaldte AFiM-direktiv (regule-
ring af såkaldt alternative investeringer som 
kapitalfonde og hedgefonde) på tæt hold. en 
nylig undersøgelse, som den europæiske 
brancheorganisation eVcA har fået gennem-
ført, viser i den forbindelse, at 67% af de
institutionelle investorer vil trække sig ud af 
unoterede aktier eller reducere deres posi-
tion, hvis direktivet gennemføres i sin nu-
værende udformning. 

Det vil være et alvorligt slag mod bestræbel-
serne på at skabe et ”level playing field” for 
unoterede aktier, og det vil i høj grad sænke 
værdien af pensionsformuerne på sigt, da 
investorerne i mindre omfang vil være i stand 
til at sammensætte en optimal portefølje. 
Halvdelen af verdens aktier er unoterede, og 
derfor er det vigtigt ikke at binde for mange 
restriktioner på investorernes adgang til 
denne aktivklasse. For det vil kunne ramme 
væksten i europa hårdt.

Direktivet, som det ligger nu pålægger min-
dre fonde administrative byrder, der vil for-
øge deres udgifter dramatisk i forhold til den 
kapital de forvalter. Derfor mener DVcA, at 
grænsen for, hvornår direktivet sætter ind, 
skal forhøjes til 1 mia. euro. ligesom mindre 
fonde og venturefonde helt bør fritages for 
lovgivning på området. 

Alternativt kan mindre og mellemstore fonde 
i europa indgå i et selvreguleringssystem. 
Her er DVcA allerede gået foran, da man i 
2008 lancerede et sæt retningslinjer, som på 
mange områder går videre end kravene til 
børsnoterede selskaber. 

Hvis der mod forventning skulle komme ensi-
dig dansk lovgivning på området, vil danske 
fonde og deres porteføljevirksomheder blive 
pålagt store administrative byrder og omkost-
ninger til skade for investeringsaktiviteten. 
Og det vil svække muligheden for at tiltrække 
kapital til danske virksomheder fra udlandet.
Hertil kommer at udenlandske fonde i højere 
grad end danske, vil kunne opkøbe danske 
virksomheder.

Fremtiden tegner lys – trods alt
Axcels vurdering af de fremtidige konjunk-
turer er dog i det store hele positive. Vi for-
nemmer en klart større lydhørhed og en 
anerkendelse af, at kapitalfonde har en posi-
tiv indflydelse på samfundsøkonomien og 
pensionsformuerne. Det lover godt for fremti-
den – på trods af de usikre pejlemærker.

”Markedet ser lovende ud, men visibiliteten er lav, så der er ikke plads til højere 
omkostninger. Der er er dog så lovende lyspunkter, at jeg bruger en stor del af min 
tid på at sikre, at vi ikke mister salgs- og markedsmuligheder i 2010.”
carsten Knudsen, ceO, eskoArtwork



Fremstilling; 63%

Service; 25%

Detailhandel; 6%

Råstofudvinding; 6%

AXCELS VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ SEKTORER

Axcel har hovedsagelig købt virksomheder 
indenfor fremstilling og service.

DANSK OG SVENSK INDUSTRISTRUKTUR

 Den danske og svenske industristruktur er nogenlunde ens, 
dog har Sverige en overvægt af fremstillingsvirksomheder 

hvor den danske industristruktur er mere ligeligt fordelt mellem 
service, detailhandel og fremstilling.
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AXCELS DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSOPKØB

Axcels virksomhedsopkøb genereres i høj grad fra Axcels 
netværk, men også via uopfordrede henvendelser og 

gennem investeringsbanker og rådgivere.
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DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSHANDLER 
INDENFOR AXCELS SEGMENT

 Antallet af danske og svenske virksomhedshandler indenfor 
Axcels segment er faldet siden 2007. Axcels segment er opgjort 

som handler hvor en kapitalfond er involveret, og hvor den 
opkøbte virksomhed har en omsætning over 100 mio. kr.
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AXCELS EKSISTERENDE INVESTERINGER FORDELT 
EFTER INVESTERINGSÅR

Hovedparten af Axcels eksisterende virksomheder 
er købt efter 2005.

< 75; 11

75-150; 11

150-225; 4

>225; 8

AXCELS INVESTERINGER EFTER STØRRELSE 
(EGENKAPITAL I MIO. KR)

 Axcel investerer i mellemstore danske og svenske 
virksomheder. De anførte værdier i figuren angiver størrelsen 

af Axcels egenkapitalinvestering.

EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER – 
HVOR LÆNGE HAR DE VÆRET I AXCELS EJERSKAB

Hovedparten af de nuværende Axcel virksomheder 
har været ejet i mindre end fire år.

1-2 år; 3

2-3 år; 2

3-4 år; 54-5 år; 1

5-6 år; 2

> 6 år; 4

Familie; 19

Kapitalfond; 2

Andet; 3

Afnotering; 6

Industriel; 4

HVEM KØBTE AXCEL VIRKSOMHEDERNE AF

Axcel har primært købt virksomheder af familier.

EXITS – HVOR LANG TID EJEDE 
AXCEL VIRKSOMHEDERNE

Axcel har afhændet i alt 18 virksomheder 
hvoraf hovedparten har været ejet i mindst fem år.

< 3 år; 2

3-4 år; 5

5-6 år; 4

6-7 år; 2

7-8 år; 2

> 8 år; 3

AXCELS STRATEGIER FOR VÆRDISKABELSE 
(EFTER VÆRDI AF INVESTERING)

Næsten halvdelen af Axcels investeringer er såkaldte 
ʼbuy and buildʼ – dvs. investeringscases hvor værdien skabes gennem 

organisk vækst som gennem opkøb og realisering af synergier.

Organisk vækst; 29%

Buy-and-build; 45%

Fokus på kerneområder; 18%

Restrukturering; 7%

AxCEL I HOVEDtRæk – 
Et OVERBLIk

De følgende illustrationer viser under hvilke konditioner Axcel arbejder, 
hvilke selskaber Axcel har investeret i, hvem der købte selskaberne og hvor
længe Axcel har ejet sine selskaber.
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Axcel har hovedsagelig købt virksomheder 
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service, detailhandel og fremstilling.
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AXCELS DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSOPKØB

Axcels virksomhedsopkøb genereres i høj grad fra Axcels 
netværk, men også via uopfordrede henvendelser og 

gennem investeringsbanker og rådgivere.
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DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSHANDLER 
INDENFOR AXCELS SEGMENT

 Antallet af danske og svenske virksomhedshandler indenfor 
Axcels segment er faldet siden 2007. Axcels segment er opgjort 

som handler hvor en kapitalfond er involveret, og hvor den 
opkøbte virksomhed har en omsætning over 100 mio. kr.
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AXCELS EKSISTERENDE INVESTERINGER FORDELT 
EFTER INVESTERINGSÅR

Hovedparten af Axcels eksisterende virksomheder 
er købt efter 2005.

< 75; 11

75-150; 11

150-225; 4

>225; 8

AXCELS INVESTERINGER EFTER STØRRELSE 
(EGENKAPITAL I MIO. KR)

 Axcel investerer i mellemstore danske og svenske 
virksomheder. De anførte værdier i figuren angiver størrelsen 

af Axcels egenkapitalinvestering.

EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER – 
HVOR LÆNGE HAR DE VÆRET I AXCELS EJERSKAB

Hovedparten af de nuværende Axcel virksomheder 
har været ejet i mindre end fire år.

1-2 år; 3

2-3 år; 2

3-4 år; 54-5 år; 1

5-6 år; 2

> 6 år; 4

Familie; 19

Kapitalfond; 2

Andet; 3

Afnotering; 6

Industriel; 4

HVEM KØBTE AXCEL VIRKSOMHEDERNE AF

Axcel har primært købt virksomheder af familier.

EXITS – HVOR LANG TID EJEDE 
AXCEL VIRKSOMHEDERNE

Axcel har afhændet i alt 18 virksomheder 
hvoraf hovedparten har været ejet i mindst fem år.

< 3 år; 2

3-4 år; 5

5-6 år; 4

6-7 år; 2

7-8 år; 2

> 8 år; 3

AXCELS STRATEGIER FOR VÆRDISKABELSE 
(EFTER VÆRDI AF INVESTERING)

Næsten halvdelen af Axcels investeringer er såkaldte 
ʼbuy and buildʼ – dvs. investeringscases hvor værdien skabes gennem 

organisk vækst som gennem opkøb og realisering af synergier.

Organisk vækst; 29%

Buy-and-build; 45%

Fokus på kerneområder; 18%

Restrukturering; 7%
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Axcels tre fonde

Axcel I (Axcel IndustriInvestor) er Axcels 
første fond og blev etableret i 1995. Fonden 
har solgt 13 af 14 virksomheder, og rummer 
derfor kun en enkelt virksomhed, BB electro- 
nics, som leverer services indenfor elektro-
nikproduktion. Der vil ikke blive gennemført 
flere investeringer i Axcel industriinvestor. 

Axcel II omfatter 10 virksomheder. investe-
ringsperioden for Axcel ii er udløbet, og der 
vil derfor ikke blive gennemført flere nyinve-
steringer i denne fond. Aktiviteterne i Axcel ii  
har i 2009 således på lige fod med det fore-
gående år været fokuseret på videreudvikling 
af fondens virksomheder.

Axcel III omfatter 11 virksomheder. Inve-
steringsperioden for Axcel III udløber i 
2010. i 2009 har Axcel iii gennemført én ny 
investering samt fire større tilkøb til eksiste-
rende virksomheder, jf. nedenfor.

køb og salg af virksomheder i 
2009

Nyinvestering – LGt: i marts 2009 foretog 
Axcel sin tredje investering i sverige med 
købet af logistikvirksomheden lgt med en 
strategi om at skabe vækst gennem udvi-
delse af virksomhedens serviceudbud og 
geografisk ekspansion, herunder styrkelse af 
virksomhedens aktiviteter i Norden. svenske 
lgt er en af europas førende transportører 
af møbler og andre større produkter. lgt 
foretog i 2009 ét mindre tilkøb – VMg i Dan-
mark.

ILVA – tilkøb til IDdesign: i januar 2009 
købte iDdesign (der ejer iDemøbler) ilVAs 
aktiviteter og bolighuse i Danmark og sve-
rige. iDemøbler omfatter i dag 40 bolighuse 
i Danmark, to forretninger på Færøerne og  
island samt 19 udenlandske franchisebutik-
ker under navnet iDdesign. iDemøbler og 
ilVA fortsætter som selvstændige brands 
med egne butikker og selvstændige kæde-
ledelser. iDdesign forventer i 2009/2010 en 
omsætning på ca. 1,7 mia. kr.

DesignGymnasiet – tilkøb til JBO: JBO er 
godt i gang med realiseringen af sine konsolide-
ringsplaner og købte i 2009 Designgymnasiet i 
Nacka. JBO omsatte i 2009 for 1,1 mia. seK.

Pandora Jewelry Australia og etablering af 
Pandora Jewelry Central Western Europe 
– to tilkøb til Pandora: i juli 2009 købte Pan-
dora 60% af den tidligere uafhængige distri-
butør i Australien og New Zealand.

i januar 2010 oprettedes Pandora Jewelry
central Western europe, sammen med den
tidligere uafhængige tyske distributør.

PANDORA designer, fremstiller og markedfører 
håndforarbejdede og moderne smykker af 
ædle materialer. PANDORA er blandt verdens 
største smykkebrands, og sælges i mere end 
40 lande gennem ca.10.000 butikker verden 
over. PANDORA har hovedsæde i København, 
og har mere end 3.000 ansatte i datterselska-
ber i Nordamerika, england, Polen, thailand, 
Australien, Hong Kong og tyskland. Derud-
over samarbejder PANDORA med en række 
distributører og nåede i 2009 en omsætning på 
ca. 3,5 mia. kr.

AKtiViteteR i Axcels 
FONDe

”2009 var et godt og arbejdsomt år for Pandora, hvor vi lykkedes med en række 
operationelle og strategiske tiltag. Dels opnåede vi stærk organisk vækst på vores 
egne markeder, dels lykkedes vi med at supplere denne vækst med vigtige stra-
tegiske opkøb.”
Mikkel Vendelin Olesen, ceO, Pandora
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”Aktivt ejerskab handler også om at sikre, at vores selskaber drives i overens-
stemmelse med omverdenens krav og forventninger, og om at vi agerer som 
'good corporate citizens'. Derfor har vi i Axcel lagt en csR-strategi og tiltræder 
i løbet af 2010 FN’s global compact.” 
christian Frigast, Managing Partner, Axcel

Axcels politikker
samfundsansvar er en integreret del af 
Axcels aktive ejerskab. Vi forventer, at vores 
selskaber til enhver tid lever op til gældende 
love og regler, uanset hvor de opererer, og 
aktivt forsøger at fremme respekt for interna-
tionalt anerkendte principper og standarder 
hos leverandørerne. Vi tager højde for miljø- 
og klimamæssige forhold, menneskerettig-
heder, forhold for medarbejderne m.m., når 
vi overvejer og gennemfører vores investe-
ringer. Vi tilskynder de selskaber, vi ejer, til at 
forholde sig systematisk til samfundsansvar 
i sammenhæng med både risikostyring og 
relevante muligheder for at skabe værdi for 
forretningen og selskabets interessenter. Vi 
skaber rum for, at de enkelte selskaber i et 
samarbejde mellem direktionen og bestyrel-
se kan tilrettelægge deres arbejde med sam- 
fundsansvar herunder prioritering af indsats-
områder, så det matcher netop deres konkre- 
te situation. Vi har opfordret vores selskaber 
til at slutte sig til FN's global compact senest 
i 2011, med mindre særlige forhold taler for, 
at en anden løsning vil være mere hensigts-
mæssig for et givent selskab. 

Uanset, hvordan vores selskaber konkret for- 
holder sig til deres samfundsansvar, er ud-
gangspunktet, at et hvert initiativ skal bidrage 
til at skabe stærke og levedygtige virksom-
heder. Det er Axcels og selskabernes helt 
grundlæggende ansvar i forhold til samfundet 
og medarbejdere, kunder, leverandører, og 
investorer.    

Aktiviteter i 2009
i det forgangne år har vi afsluttet vores 
”csR-projekt”. Projektet, som blev iværksat i 
naturlig forlængelse af arbejdet med DVcA’s 
retningslinjer, har givet os den fornødne ind- 
sigt til at afklare struktur og sigtemærker for 
Axcels fremadrettede arbejde med sam- 
fundsansvar. Udover en række analyser har  
vi i 2009 gennemført et pilotprojekt hos Noa 
Noa, og vi har været i dialog med vores sel-
skaber og en række af vores interessenter. 

Vi har på baggrund af projektet besluttet, at 
Axcel tilslutter sig FN’s global compact. i 
2010 vil vi forberede og følge op på tilslut-
ningen. i sammenhæng hermed vil vi blandt 
andet videreudvikle vores due diligence-
værktøjer. Vi vil også etablere en ramme for 

løbende og behovsdrevet erfaringsudveks-
ling og videndeling mellem selskaberne om 
spørgsmål knyttet til samfundsansvar, fx FN's 
global compact, energi- og miljøledelse og 
ansvarlig leverandørstyring.

Axcels 
sAMFUNDsANsVAR



i sverige er man langt med bestræbelserne 
på at modernisere den offentlige sektor. et 
godt eksempel er uddannelsessektoren, hvor 
private aktører i dag spiller en afgørende 
rolle. 

i oktober 2008 købte Axcel 90% af aktierne 
i John Bauer Organization AB (JBO). JBO 
driver en række private gymnasieskoler i 
sverige. Det første John Bauer-gymnasium 
blev etableret i Jönköping i 1999, og John 
Bauer-gymnasieskolerne har ca. 12.000 ele- 
ver i alderen 16 til 19 år, mere end 1.000 
ansatte og en omsætning på godt seK 1,1 
mia. skolerne modtager betaling fra de sven- 
ske kommuner, men drives som private fri- 
skoler som et alternativ til de kommunale 
skoler, og er lokaliseret 29 forskellige steder 
i sverige.

Axcels strategi for udviklingen af JBO er at 
forbedre uddannelseskvaliteten. Det kan 
være med til at forbedre elevernes trivsel 
og dermed fuldførelsesprocenten på ud-
dannelserne, og i sidste ende vil det øge 
tilstrømningen af elever. 

For at nå dette mål er virksomhedens over-
ordnede ledelse og bestyrelse blevet styrket, 
bl.a. med ansættelsen af susanna Marcus 
som ceO i 2009, der kommer fra en stilling 
som direktør i Poolia sverige ‒ en af europas 
førende rekrutteringsvirksomheder. susanna 
Marcus har gennemført en reorganisering af 
JBO og styrket ledergruppen. 

”Vores kunder ønsker flere valgmuligheder 
og en høj kvalitet i undervisningen, og det 
giver vi dem i JBOs skoler” siger susanna 
Marcus. Det overordnede fokus for skolernes 
undervisning er erhvervs- og faguddannelser, 
og JBO tilbyder en lang række forskellige 
temaer som fx it, media, entrepreneurship, 
idræt samt hotel & restaurant.

susanna Marcus vurderer, at udviklings-
mulighederne for JBO er stærke: ”Det er kun 
10 år siden, de første friskoler blev introduce-
ret i sverige, så markedet er endnu ret ungt 
og fragmenteret” siger susanne Marcus og 
fortsætter: ”Der er ved at være behov for 
generationsskifter i branchen. Jeg forventer 
derfor, at vi i de kommende år vil se, at en 
række af de oprindelige stiftere og ejere af 

de første skoler vil være klar til at overveje et 
ejerskifte. Derfor er der gode muligheder for 
opkøb og konsolidering i dette marked,  og 
JBO skal være en del af denne konsolide-
ring, så vi kan vokse og blive endnu stærke-
re,” siger susanna Marcus.

At JBO er godt i gang med konsoliderings-
planerne vidner købet af Designgymnasiet 
i Nacka i 2009 og it-Media & turismgym-
nasiet i lund i 2008 om. Det er ligeledes 
planen at udvide JBOs udbud til at omfatte 
grundskoler og en styrkelse af voksenunder-
visningen.

Konsolideringen i markedet vil betyde, at der 
vil ske et udskilningsløb blandt de svenske 
friskoler, forudser susanna Marcus:

”Nogle skoler vil ikke klare sig i den øgede 
konkurrence. Veldrevne, innovative skoler 
med tilfredse elever og forældre vil derimod 
stå stærkt. På den måde kan man sige, at 
skolerne ikke adskiller sig fra andre former 
for virksomhed. Man skal lytte til kundernes 
behov”. 

FReMtiDeNs sKOle 
eR DReVet AF PRiVAte 
AKtØReR 

”Nogle skoler vil ikke klare sig i den øgede konkurrence. Veldrevne, innovative 
skoler med tilfredse elever og forældre vil derimod stå stærkt. På den måde kan 
man sige, at skolerne ikke adskiller sig fra andre former for virksomhed. Man skal 
lytte til kundernes behov.”
susanna Marcus, ceO, John Bauer Organisation
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susanna Marcus er ikke i tvivl om den ledel-
sesmæssige udfordring:

”Vores opgave er at hjælpe og inspirere 
eleverne til selv at finde ud af, hvad de kan 
og hvad de vil. Vi involverer eleverne aktivt i 
undervisningsforløbet, fx ved at de er med til 
at formulere deres egne klare mål for deres 
uddannelse. På den måde kan vi fremme 
kreativiteten og indlæringen hos den enkelte 
elev”, siger susanna Marcus og beskriver 
samtidig sin helt personlige motivation for at 
tage udfordringen op som øverste ansvarlig 
for sveriges største udbyder af frie gymasie-
skoler: 

”Hvis jeg gennem udviklingen af JBO som 
virksomhed kan være med til at påvirke ud- 
viklingen af svenske elever et lille nøk i posi-
tiv retning, så har jeg været med til at udnytte 
en fantastisk mulighed” slutter susanna Mar- 
cus.

Det svenske friskolesystem har udviklet sig kraftigt, 
siden den svenske regering i 1994 åbnede mulighed for 
støtte til privatejede skoler, og området forventes at vokse 
yderligere. Friskolerne, hvoraf en enkelt er børsnoteret, 
udgør i dag godt 15% af det samlede svenske skole-
marked på 3.600 skoler.



LGt – en af Europas førende transportører af møbler og andre større produkter, primært for møbelproducenter og møbelforretninger, 
med en stærk position på især det svenske og danske marked. Virksomhedens serviceudbud omfatter opbevaring, ordrebehandling, 
pakning og distribution.

Fakta

Medarbejdere 266

Hjemsted  tibro, sverige

investeringsår  2009

Ansvarlig partner Vilhelm sundström

Virksomhedens udvikling (mio seK) 

År  2008/2009

Omsætning  667 

eBitDA  70 

NiBD*  99

skat**  7 

Udviklingsstrategi  
i samarbejde med lgts ledelse skabe vækst gennem udvidelse af virksomhedens serviceudbud og geografisk ekspansion, herunder styrkelse 
af virksomhedens aktiviteter i Norden.

www.lgtlogistics.se

John Bauer Organization (JBO) – uddannelsesvirksomhed, der driver gymnasieskoler på 29 lokationer i Sverige med over 12.000 
elever i alderen 16 til 18 år samt voksenuddannelse i Sverige.

Fakta

Medarbejdere 1302

Hjemsted Jönköping, sverige

investeringsår 2008

Ansvarlig partner Vilhelm sundström

Virksomhedens udvikling  (mio seK.) 

År 2009 2008

Omsætning 1,145   985 

eBitDA  78   44 

NiBD*   193   435

skat**  9   1 

Udviklingsstrategi
Forbedring af uddannelseskvaliteten, for dels at sikre en øget tilstrømning af elever, og dels være med til at øge trivslen og dermed fuldførelses-
procenten på uddannelserne.

www.johnbauer.nu

AxCELS VIRkSOmHEDER – 
StRAtEGI OG NøGLEtAL

Hvordan så det ud i Axcels 17 selskaber i 2009? Hvad laver selskaberne, hvad var udviklings-
strategien, hvornår har Axcel investeret og hvad siger nøgletallene? Det kan der læses mere om 
i følgende oversigt.

*NiBD er en forkortelse for Net interest Bearing Debt. (Nettorente bærende gæld). 
**skat svarer til den udgiftsførte skat i selskabernes resultatopgørelse.
***Oplysningerne er eksklusive ilva.



IDdesign – Danmarks førende bolighuskæde inden for møbler og boligindretning. IDdesign ejer IDEmøbler og ILVA.***

Fakta

Medarbejdere 821

Hjemsted sabroe

investeringsår 2007

Ansvarlig partner søren lindberg

Virksomhedens udvikling  (mio kr.)

År 2008/2009 

Omsætning 1,352 

eBitDA  (107) 

NiBD*                                        426

skat**  (48.0) 

Udviklingsstrategi
strategien er opdelt i tre faser:      
Fase 1: Omdannelse af iDemøbler fra en frivilling til en integreret kæde.
Fase 2: ekspansion i Danmark.
Fase 3: ekspansion i Norden.

www.iddesign.as/ www.ide.dk / www.ilva.dk/ www.iddesign.dk

Driconeq – globalt ledende producent af borerør og boreudstyr, der anvendes til minedrift, til byggeindustrien og til grundvands- og 
jordvarmeboringer (geologiske boringer).

Fakta

Medarbejdere 62

Hjemsted  sunne, sverige

investeringsår  2007

Ansvarlig partner Vilhelm sundström

Virksomhedens udvikling  (mio seK)

År  2009 2008

Omsætning  143   223 

eBitDA  7   58 

NiBD*  174  216

skat**  (1)   8 

Udviklingsstrategi  
Udvikling af Driconeqs markedsposition indenfor sit felt, bl.a. ved styrkelse af salgsorganisationen, geografisk ekspansion på eksisterende 
markeder og opkøb af relevante konkurrenter.

www.driconeq.com

Pandora - designer, producerer, markedsfører og sælger håndforarbejdede smykker globalt.

Fakta

Medarbejdere 3116

Hjemsted  Rødovre

investeringsår  2008

Ansvarlig partner Nikolaj Vejlsgaard

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  3,461 1,904 

eBitDA 1,572 778 

NiBD*  750 1,371

skat**  184   140

Udviklingsstrategi  
Fortsat international ekspansion og styrkelse af virksomhedens tilstedeværelse på eksisterende markeder samt en løbende udvidelse af  
produktprogrammet.

www.pandora.net
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Ball Group – modetøj til kvinder i henholdsvis store størrelser (mærkerne Zizzi, Zizzi Jeans og Zay) og standardstørrelses-segmentet 
(mærkerne Culture og Pulz).

Fakta

Medarbejdere 218

Hjemsted  Billund

investeringsår  2007

Ansvarlig partner Jacob thygesen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År 2009 2008

Omsætning  420   363 

eBitDA  32   22 

NiBD*  160   157

skat**  (2)   (4) 

Udviklingsstrategi  
Forsat international vækst, såvel ved åbning af flere butikker som på engrossalg.

www.zizzi.dk

Huscompagniet – Danmarks førende producent af énfamilies parcel- og rækkehuse

Fakta

Medarbejdere 117

Hjemsted Horsens

investeringsår 2006

Ansvarlig partner casper lykke Pedersen

 Nikolaj Vejlsgaard

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År 2009 2008

Omsætning 801   1,043 

eBitDA  88   152 

NiBD*         264   373

skat**  13   28 

Udviklingsstrategi
Videreudvikling gennem fortsat vækst - organisk såvel som gennem akkvisitioner.

www.huscompagniet.dk

Noa Noa - et af Danmarks stærke internationale brands inden for modetøj til kvinder og børn.

Fakta

Medarbejdere 542

Hjemsted  Kvistgård

investeringsår  2007

Ansvarlig partner Jacob thygesen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  476 535 

eBitDA 56 59 

NiBD*  573 939

skat**  3   8

Udviklingsstrategi  
international ekspansion, primært gennem styrkelse af indsatsen på eksisterende markeder med fokus på egne butikker og engrossalg.

www.noanoa.dk



Netcompany – en af Danmarks førende It-konsulentvirksomheder inden for portalløsninger og systemintegration.

Fakta

Medarbejdere 169

Hjemsted  København

investeringsår  2006

Ansvarlig partner Jacob thygesen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  222   205 

eBitDA  76   67 

NiBD*  170  235

skat**  14  12 

Udviklingsstrategi  
styrkelse af virksomhedens position inden for levering af Microsoft-baserede portalløsninger til mellemstore og store virksomheder, udvidelse  
af sortimentet med nye serviceydelser samt på længere sigt ekspansion i Norden.

www.netcompany.dk

EskoArtwork – verdensledende inden for løsninger til emballage industrien, herunder software til grafisk og strukturelt design samt 
processtyring.

Fakta

Medarbejdere 919

Hjemsted gent, Belgien

investeringsår 2005

Ansvarlig partner sigurd lilienfeldt

Virksomhedens udvikling  (mio kr.)

År 2009 2008

Omsætning 1,083   1,261 

eBitDA  229   280 

NiBD*  1,087   1,219

skat**  27  - 

Udviklingsstrategi
Fortsat organisk vækst og markedsekspansion gennem produktudvikling og tilbehør til eksisterende produkter.

www.esko.com

tCm Group - køkkener, badeværelser og garderobeskabe via varemærkerne tVIS, Svane, Lifa, modulia og Concepta.

Fakta

Medarbejdere 251

Hjemsted  Holstebro

investeringsår  2006

Ansvarlig partner Per christensen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  321 487 

eBitDA (8) 10 

NiBD*  151 192

skat**  (8)   (4)

Udviklingsstrategi  
tilpasning af virksomhedens kapacitet til de nuværende markedsforhold samt fortsat effektivisering og fortsat forøgelse af markedsandele, bl.a. 
ved udnyttelse af synergier på tværs af gruppen.

www.tmk.dk
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Junckers – en af Europas største producenter af massive trægulve.

Fakta

Medarbejdere 374

Hjemsted  Køge

investeringsår  2004

Ansvarlig partner Jacob thygesen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  441   565 

eBitDA  3   (30) 

NiBD*  149  162

skat**  2   2 

Udviklingsstrategi  
Restrukturering og organisk vækst gennem styrkelse af virksomhedens markedsposition inden for trægulve af høj kvalitet.

www.junckers.dk

Vital Petfood Group – udvikler, producerer og sælger foder, snacks og tilbehørsprodukter til kæledyr, herunder produkter til hund, kat, 
fugl, fisk og gnaver.

Fakta

Medarbejdere 217

Hjemsted Hasselager

investeringsår 2000

Ansvarlig partner Per christensen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År 2009 2008

Omsætning 586   607 

eBitDA  69   49 

NiBD*                              435   457

skat**  4   (5) 

Udviklingsstrategi
gennem specialiserede divisioner at øge markedstilstedeværelsen i Norden samt øge salget på udvalgte eksportmarkeder udenfor Norden via 
effektiv indkøb og produktion, fortsat produktudvikling og kundetilpassede koncepter.

www.vpg.dk

Ellipse – udvikler, producerer og sælger IPL-baserede (Intense Pulsed Light) dermatologiske instrumenter til medicinsk og kosmetisk 
behandling. Ellipse er den sidste tilbageværende division efter frasalget af Danish Diagnostic Development (DDD) som tidligere  
udgjorde langt hovedparten af virksomhedens aktiviteter.

Fakta

Medarbejdere 39

Hjemsted  Hørsholm

investeringsår  2004

Ansvarlig partner Per christensen

Virksomhedens udvikling  (mio kr.)

År  2009 2008

Omsætning  n.a. n.a. 

eBitDA (17) (28) 

NiBD*  37 25

skat**  (1)   1

Udviklingsstrategi  
efter endt tilpasning af organisationen til en lavere efterspørgsel afledt af krisen, så er strategien fortsat produktudvikling og vækst via en 
fokuseret satsning på ellipses kerneprodukter.

www.ellipse.org



Royal Copenhagen – det førende mærke i Norden inden for håndmalet porcelæn og blandt de førende mærker i en række asiatiske 
lande. Royal Copenhagen er et verdenskendt brand med eksklusive produkter af høj håndværks- og designmæssig kvalitet.

Fakta

Medarbejdere 567

Hjemsted  glostrup

investeringsår  2001

Ansvarlig partner Nikolaj Vejlsgaard

Virksomhedens udvikling  (mio kr.) 

År  2009 2008

Omsætning  451   476 

eBitDA  (34)   14 

NiBD*  187  320

skat**  (25)  (12) 

Udviklingsstrategi  
Forbedring af lønsomhed og værditilvækst gennem effektivisering af produktion, udvikling af nye produkter og styrkelse af markedsføring og 
brandstrategi.

www.royalcopenhagen.com

BB Electronics – en af Skandinaviens førende servicevirksomheder inden for elektronikproduktion (Electronic manufacturing  
Services).

Fakta

Medarbejdere 673

Hjemsted Horsens

investeringsår 1999

Ansvarlig partner søren lindberg

Virksomhedens udvikling  (mio kr.)

År 2009 2008

Omsætning 553   711 

eBitDA  4   57 

NiBD*  133   172

skat**  (10)   2 

Udviklingsstrategi
Udbygning af selskabets markedsposition og forbedring af konkurrenceevnen ved fokus på kvalitet, pris, leveranceevne og serviceniveau.

www.bbelectronics.dk

Georg Jensen – globalt luksusbrand med en bred vifte af produkter fra smykker til gaveartikler og er repræsenteret i en lang række 
lande via flere end 100 butikker. Georg Jensen produkter omfatter smykker med diamanter og andre ædelstene i platin, guld og sølv, 
ure, bestik i sølv og rustfrit stål, gaveartikler, årstidspynt m.m.

Fakta

Medarbejdere 1047

Hjemsted  København

investeringsår  2001

Ansvarlig partner Nikolaj Vejlsgaard

Virksomhedens udvikling  (mio kr.)

År  2009 2008

Omsætning  768 815 

eBitDA (68) 43 

NiBD*  184 532

skat**  (18)   7

Udviklingsstrategi  
Forbedring af lønsomhed og værditilvækst gennem produktsanering, udvikling af nye produkter og styrkelse af markedsføring og brandstrategi.

www.georgjensen.com
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Strategi og eksekvering er nøglen til 
succes
Allerede inden købet af en virksomhed har 
Axcel lagt en overordnet plan for, hvad der 
skal ske, både med hensyn til andre opkøb, 
vækstmuligheder og produktudvikling, men 
også hvad angår fastholdelse af ledelse og 
medarbejdere. 

Når investeringen er på plads, lægger Axcel 
en strategi for, hvordan virksomheden skal 
udvikles. Det er vigtigt hurtigt at få klarhed 
over, hvad der skal ske i ejerperioden inden 
for de første måneder efter overtagelsen, 
fordi Axcel af erfaring ved, at der i denne ind-
ledende periode er en stor omstillingsparat-
hed over for nye tiltag i virksomheden. Derfor 
lægger man en såkaldt 100-dages-plan.

Planen handler om at finde pejlemærker for 
virksomhedens udviklingspotentiale og over-
veje, hvem der vil være den bedste ejer for 
virksomheden på længere sigt. Det kan også 
omfatte operationelle forbedringer, planer 
for udvikling af salget osv. Axcel lægger også 
en detaljeret finansieringsplan, så der er 
et klart overblik over, hvilke investeringer 

virksomheden skal foretage fremover. Her-
efter begynder det omfattende praktiske 
arbejde med at omsætte strategien til virke-
lighed.

Ekstra ressourcer til virksomhedens 
daglige ledelse efter behov
Axcel bruger mange kræfter på at sikre, at 
planen er forankret hos såvel ledelse, med-
arbejdere, bestyrelse som ejere. Bestyrelse, 
direktion og Axcel, som aktiv ejer, holder i 
hele ejerperioden tæt kontakt både for at 
sikre fremdrift i virksomhedens udvikling og 
for at minimere risikoen i inve-steringen. Det 
drejer sig om assistance vedrørende:

• tilkøb til virksomheden
• Operationelle projekter (projekter hvor man  
 ønsker at blive mere effektiv og nedbringe  
 omkostningsbasen), som fx projekter om  
 nedbringelse af arbejdskapitalen, supply  
 chain analyser og optimering, Key Account  
 Management, markedsprofitabilitets- og  
 segmenteringsanalyser, sales & Operatio- 
 nal planning, etc. 
• strategiske projekter (typisk for at skabe  
 vækst på toplinjen), som fx projekter om  

 ny strategi, markedsanalyser, udvikling af  
 strategiske værktøjer, mv. 

Ledelsesarbejde og medejerskab
Axcel indgår altid i den overordnede ledelse 
af de virksomheder, der investeres i. typisk 
vil en til to af Axcels partnere sidde i bestyrel-
sen, og der suppleres med dygtige industri-
folk, herunder formanden, som altid er 
ekstern. ligeledes prioriterer Axcel medejer-
skab fra ledelsens side højt. Det sikrer det 
engagement, som Axcel af erfaring ved er 
nødvendigt for, at man kan flytte en virksom-
hed. (læs mere om bestyrelsens opgaver, 
medejerskab osv. i afsnittet ”corporate 
governance i Axcels virksomheder” på de 
følgende sider).

Exit-muligheder
Det er afgørende for Axcel, at kunne afhæn-
de sine virksomheder. et salg sker, når måle- 
ne i strategiplanen er indfriet, eller fordi den 
rette mulighed byder sig. Axcel vil i sam-
arbejde med ledelsen tage stilling til, hvem 
der fremadrettet kan være den bedste ejer af 
selskabet.

sÅDAN sKABeR 
Axcel VæRDi

”i vores branche kommer det til at tage adskillige år, før markedet er tilbage på 
2006-2007 niveau, men vores salgstal indikerer efterhånden ret klart, at vi er på 
den rigtige side af bunden. Og i og med vi har reduceret vores nulpunktsom-
sætning med næsten en fjerdedel, vil vi nu kunne tjene penge på et niveau langt 
under jubelårene i midten af 00'erne.
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salget af en virksomhed er en afgørende 
milepæl i Axcels arbejde, for her sættes for 
første gang konkret værdi på den udviklings-
proces, virksomheden har været igennem. 

Der er flere muligheder for at afhænde en 
virksomhed:

1) Børsnotering – en god mulighed, når 
virksomheden har forbedret sin indtjenings-
evne, har opnået kritisk masse på marke-
det, og har et stort vækstpotentiale. Denne 
løsning kræver, at markedet er modent til en 
børsnotering og at virksomheden har stør-
relsen til det.

2) salg til en industriel køber – i et sådant 
salg er opnåelse af synergieffekter væsentlige, 
hvilket ofte kan sikre en god pris. samtidig gi-
ver konsolidering i en branche stærkere virk- 
somheder med et bedre greb om markedet.

3) salg til en anden finansiel investor – det 
kommer ofte på tale, hvis en større fond kan 
tage virksomheden til næste niveau. eksem-
pelvis kan en nordisk virksomhed videreud-
vikles til en europæisk virksomhed.

Hvad der er den bedste exitstrategi, afhæng-
er af den enkelte virksomheds situation. 
samtidig spiller de overordnede økonomiske 
rammebetingelser i samfundet og finansie-
ringsforhold for køberen ind på beslutningen.

Styrke på finansiering
Axcel finansierer køb af virksomheder ved 
egenkapital, der stammer fra fonden og 
dermed kollektivt fra alle investorerne, samt 
lånekapital, typisk banklån. Derved sikres 
virksomhederne en effektiv kapitalstruktur. 
Finansieringen af et opkøb foretages altid på 
en måde, som sikrer et tilstrækkeligt kapital-
grundlag og giver den nødvendige handle-
frihed til virksomhedens fremtidige udvikling.

som en følge af den økonomiske afmatning 
har de fleste finansielle institutioner fokuseret 
deres låneaktiviteter på eksisterende kunde- 
relationer. For Axcel betyder dette, at vigtig-
heden af tætte relationer til især nordiske 
finansielle institutioner er større end nogen-
sinde før.

Axcel har gennem mange års samarbejde 
oparbejdet stærke relationer til lokale og  

nordiske finansielle institutioner, som betyder, 
at det er muligt at opnå finansiering af nye 
investeringer eller tilkøb. investeringen i sven-
ske lgt og tilkøb til iDdesign, JBO og Pan-
dora i 2009 er de seneste eksempler på dette.

Axcels investeringskriterier
Der investeres i brancher, hvor Axcels kom- 
petencer og erfaringer kan udnyttes. Axcels 
fokus har traditionelt set været på industri-
virksomheder, men i dag er service- og de-
tailvirksomheder også at finde blandt investe-
ringerne. Virksomheder indenfor biotek eller 
eksperimenterende teknologier befinder sig 
derimod uden for Axcels investeringsunivers.

Axcel investerer i virksomheder med behov 
for forandring. Det kan være ekspansion, 
generationsskifte eller fokusering af forret-
ningen. typisk indgår flere elementer i en 
konkret investering. Axcel har flere gange 
gennemført turnaround-opgaver, altså re-
struktureringer af virksomheder i krise. 

Axcels investeringer – nuværende som tidlig-
ere – fordeler sig over en række industrier og 
brancher.

- Hvis vi tør blive ved med at investere offensivt i at vinde markedsandele, ser jeg 
faktisk ret lyst på 2010 og de efterfølgende år.”
Mikael thinghuus, ceO, iDdesign



Axcels rationaler for at investere i disse virk-
somheder varierer, men de lever generelt 
alle op til en række grundlæggende krav, 
nemlig at de:

• Besidder et stort udviklingspotentiale (fx for  
 ekspansion og/eller forbedring af driften)
• Har dansk eller svensk base og internatio- 
 nalt potentiale
• Befinder sig i en etableret industri
• Besidder eller viser klart grundlag for stærk  
 markedsposition
• Har en motiveret og kompetent ledelse,  
 som vi har god kemi med
• Har potentiale til at forestå en branchekon- 
 solidering

Herudover arbejder Axcel typisk med en 
investeringshorisont (ejerperiode) på 4-7 år 
for virksomhederne. Axcel lægger endvidere 
vægt på, at der findes flere oplagte exit-veje, 
dvs. potentielle, velegnede nye ejere, efter 
at Axcel i fællesskab med ledelsen har nået 
udviklingsmålene for virksomheden.

Corporate Governance i Axcel og Axcels 
virksomheder
Den øgede konkurrence blandt kapitalfonde, 
såvel i Danmark som internationalt har skær- 
pet kravene til måden Axcel driver sin forret-
ning på, lige fra den første screening af 
potentielle opkøb over udviklingen og mod-
ningen af de virksomheder, der investeres i, 
til Axcel efter en årrække sælger virksomhed-
erne videre til nye ejere.

For at skabe de bedste betingelser for vækst  
og værdiskabelse i sine virksomheder har  
Axcel sammen med en række erfarne 

erhvervsledere og iMD Business school i 
schweiz etableret en række spilleregler og 
værktøjer for god corporate governance. 
Formålet er at skabe en fælles platform for 
samarbejde mellem Axcel, virksomhedernes 
ledelser og deres bestyrelser. Axcels princip-
per for corporate governance er samlet i en 
håndbog, som senest blev opdateret i 2009.

ligeledes har Axcel en klar politik for, hvor-
dan Axcel sammensætter bestyrelserne i 
sine virksomheder. Der indgår således fx 
altid eksterne, erfarne industrifolk, og for-
manden er altid ekstern. Axcel har endvidere 
indført bestyrelseskontrakter, som bl.a. be-
skriver krav og forventninger til bestyrelses-
formænd og -medlemmer:

• Rolle og overordnede ansvar
• Arbejdsopgaver
• Mødeaktivitet
• Bestyrelsesevaluering
• tidsforbrug
• Aflønning

som en integreret del af Axcels model for 
udvikling af virksomhederne indgår også ret-
ningslinjer for Axcels samarbejde med virk-
somhedernes ledelser og oprindelige ejere. 
Axcel tilstræber endvidere en bred ejerkreds, 
herunder at de oprindelige ejere og ledelsen 
fortsætter som medejere af virksomheden.

Overholdelse af DVCAs retningslinjer for 
kapitalfonde
Axcel er gennem sit medlemskab af branche-
foreningen DVcA (Danish Venture capital 
and Private equity Association), omfattet 
af DVcAs retningslinjer, der har til formål 

at skabe rammerne for større åbenhed og 
transparens i kapitalfonde.

Retningslinjerne omfatter bl.a. anbefalinger 
vedrørende finansiel rapportering og cor-
porate governance samt kommunikation og 
hvilke områder, kapitalfonde skal informere 
om. 

De danske retningslinjer kan downloades i 
deres fulde længde på Axcels hjemmeside, 
hvor det også fremgår, at Axcel opfylder 
retningslinjernes krav.
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eKseMPleR PÅ 
VæRDisKABelse

Huscompagniet (tidligere FM-søkjær) var inden Axcels opkøb en veldrevet, men lokalt forankret producent af typehuse. Axcels analyser pegede på, at 
forretningskonceptet succesfuldt kunne "eksporteres" til andre regioner i Danmark, enten ved opkøb eller organisk vækst. i december 2006, tre måneder 
efter den oprindelige investering, blev interbyg opkøbt, en producent af huse med nogenlunde samme koncept som FM-søkjær, men i komplementære 
geografiske regioner. Ved sammenlægningen af de to virksomheder er der skabt en aktør, der har sat sig på en væsentlig markedsandel. Huscompagniet 
har stået sin prøve, ved i 2009 at skabe overskud i et yderst presset marked for nybyggeri. i 2010 har Huscompagniet fortsat væksten og har i de første fire 
måneder af 2010 solgt 250 huse, hvilket er ny rekord.

icopal havde en ledende position på markedet for tagpap i Vesteuropa, og samtidig var der mulighed for at opbygge en stærk virksomhed i Østeuropa. 
Axcel medvirkede til at omstrukturere icopal efter overtagelsen i juli 2000. ikke-kerneaktiviter (Rør- og Vej-divisionerne) blev solgt fra, og urentable enheder 
blev restruktureret (især i UK), der blev gennemført omkostningsreduktioner (hovedsageligt i salgs- og administrative omkostninger), og der blev udnyttet 
synergier gennem et koordineret program for krydssalg og centrale indkøb. 

Axcel reagerede også hurtigt på et fald i tagdækningsmarkedet i slutningen af 2002 og begyndelsen af 2003. strategien blev tilpasset, hvilket bl.a. førte 
til, at man i 2004 ansatte en ny ceO med brancheerfaring på internationalt niveau. Den nye ledelse arbejdede tæt sammen med Axcel med henblik på at 
udvikle salget, udvide forretningsområder, fortsætte med at reducere omkostningerne og foretage yderligere opkøb. efter en betydelig vækst, blev icopal 
efterhånden klart førende i europa i branchen. i juli 2007 blev icopal solgt med en god fortjeneste til investcorp. 

Axcel investerede i esko i 2005. esko havde netop fuldført en vanskelig opspaltning, men indtjeningen var endnu ikke tilfredsstillende. Der var behov for 
en refokusering på indtjeningsmulighederne indenfor løsningerne til emballageindustrien kombineret med yderligere restruktureringer for at isolere den 
velindtjenende kerneforretning.

Allerede på dette tidspunkt bestod esko at tre forretningsområder. 1) softwareløsninger til grafisk og strukturelt design samt fremstilling af emballage, 2) 
en hardware teknologi til belysning af flexo printplader, som har en række fordele i forhold til traditionel offset teknologi i forbindelse med trykning af embal-
lage, samt 3) en cAM baseret skære-teknologi, som har en række anvendelsesområder, herunder fremstilling af emballage i korte produktionsserier.

Axcel så et stort potentiale i at videreudvikle den eksisterende virksomhedsplatform, herunder at flytte esko fra at være en ingeniør-orienteret virksomhed 
fokuseret på dets to hardware-løsninger til at blive en mere kunde-orienteret leverandør af løsninger og service.

tocifret organisk vækst blev skabt i årene umiddelbart efter investeringen samt næsten en fordobling af indtjeningen. i 2007 var grundlaget således skabt 
for at overtage den største konkurrent indenfor software-løsninger (Artwork), og dermed cementere positionen som den absolutte verdensleder indenfor 
dette område. Dette resulterede i endnu en fordobling af indtjeningen, samt et solidt grundlag for yderligere organisk vækst og hjemtagning af omkost-
ningssynergier i årene derefter.

tilkøb: HusCompagniet

Fokusering: Icopal

Organisk vækst og tilkøb: EskoArtwork



Axcels Industrial Boards
til at rådgive og understøtte fondens investe- 
ringsaktiviteter i både Danmark og sverige  
er der i Axcel iii oprettet henholdsvis et dansk 
og et svensk industrial Board, som tæller en 
række erhvervsfolk med omfattende erfaring 
og netværk fra henholdsvis dansk og svensk 
erhvervsliv. Deres hovedopgaver er dels at 
støtte Axcel ved nye investeringer i Danmark 
og sverige, og derudover at sikre, at Axcels 
ledelse i henholdsvis Danmark og sverige 
fastholder et fokus, som er i overensstem-
melse med Axcels mission og overordnede 
strategi, når det gælder nye transaktioner og 
udvikling af Axcels virksomheder.

Der afholdes fem til seks bestyrelses-/indu- 
strial Board-møder om året i hhv. Axcel 
industriinvestor, Axcel ii og Axcel iii, hvor 
fondenes respektive virksomheder og deres 
udvikling gennemgås og evalueres.

Herudover diskuterer fondenes bestyrelse  
og Axcels industrial Board investeringsbe-
slutninger med Axcels ledelse på ad hoc- 
basis. Axcel iii og de øvrige fonde forvaltes 
af et managementselskab, Axcel Manage-

ment, der ejes af Axcels partnergruppe. 
investorerne er i bestyrelsen af Axcel Mana-
gement repræsenteret ved direktør Bent 
Pedersen, der er bestyrelsesformand, og 
adm. direktør Peter Damgaard Jensen, PKA.

endelig har Axcel til brug for sine selskaber  
tilknyttet en række rådgivere med tung indu-
striel erfaring. Disse rådgivere inddrages i 
selskaberne efter behov.

Axcel Industrial Board Danmark og besty-
relsesmedlemmer i Axcels fonde
Johannnes Poulsen, tidligere adm. direktør  
i Vestas A/s. Johannes Poulsen bestrider 
endvidere en række bestyrelsesposter i dan- 
ske og internationale virksomheder, bl.a. 
global Wind Power og Dantherm Holding.

Bent Pedersen, næstformand, tidligere adm. 
direktør i Kirkbi, et finansierings- og investe-
ringsselskab ejet af familien bag legO-
koncernen. Bent Pedersen sidder endvidere 
i bestyrelsen for bl.a. eksport Kredit Fonden, 
DnB NOR og Vækst-invest Nordjylland
 

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i 
PKA, som administrerer arbejdsmarkedspen-
sioner for otte selvstændige pensionskasser 
med over 200.000 medlemmer. Peter Dam-
gaard Jensen er endvidere bl.a. bestyrelses-
medlem i Forca og Miljøinvesteringselskabet 
Danmark A/s. 

Niels B. christiansen, formand, ceO i Dan- 
foss, som er en af Danmarks største privat-
ejede virksomheder med en omsætning på 
over 25,5 mia. kr. og mere end 25.500 ansat-
te på verdensplan. Niels B. christiansen 
sidder i en række bestyrelser, bl.a. Bang & 
Olufsen A/s og William Demant Holding.

lars Johansen, tidligere adm. direktør i FiH, 
Danmarks førende erhvervs- og investerings- 
bank og blandt Danmarks fem største ban-
ker. lars Johansen sidder endvidere i en 
række bestyrelser, bl.a. formand for PARKeN 
sport & entertainment. 

Jens W. Moberg, ceO for Better Place Dan- 
mark, et californisk, venture-finansieret mil- 
liardprojekt, der har som mål at reducere 
verdens cO2-udslip gennem en kommerciel 

Axcels 
iNDUstRiAl 
BOARDs

”Axcels resultater viser, at det kan betale sig at arbejde langsigtet med aktivt 
ejerskab. Axcel har mange spændende investeringsmuligheder, og derfor bliver 
arbejdet med Axcels næste fond utroligt interessant. Jeg er glad for og stolt af at 
bidrage til dette på bestyrelsesniveau.”
Jens Moberg, ceO, Better Place Danmark, medlem af Axcels industrial Board
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fremme af udbredelsen af infrastruktur til el-
biler. Jens W. Moberg var tidligere corporate 
Vice President i Microsoft med ansvaret for 
Microsofts enterprise forretning i ”emerging  
Markets”. Jens W. Moberg er endvidere 
medlem af bestyrelsen hos grundfos.

Johan schrøder, tidligere adm. direktør i 
medico-virksomheden Radiometer, der er 
verdens førende producent af blodgasudstyr 
og services og omsætter for 2,5 mia. kr.  
Johan schrøder er endvidere tidligere for-
mand for Dansk industri. (ikke med på 
billedet).

Axcel Industrial Board Sverige
lars Westerberg, formand, tidl. direktør og 
nuværende bestyrelsesformand i Autoliv inc, 
verdensledende leverandør af sikkerheds-
udstyr til bilproducenter med en omsætning 
på ca. 5 mia. Us dollar og 38.000 ansatte 
fordelt på 80 produktionsenheder i 29 lande.  
lars Westerberg bestrider en række bestyrel-
sesposter, bl.a. i Volvo AB, ssAB, sandvik, 
Husqvarna (formand) og Vattenfall AB (for-
mand). Derudover er lars Westerberg binde-
leddet til Axcels danske industrial Board.

Bengt lejsved, tidligere ansvarlig for executive 
search virksomheden Heidrick & struggles’ 
aktiviteter i europa, Mellemøsten og Afrika. 
Mats Norlander, adm. direktør i papirvirksom-
heden Papyrus AB, der har 2.800 medarbej-
dere og en omsætning på 17 mia. svenske 
kr. Virksomheden er et datterselskab i stora 
enso-koncernen, hvor Mats Norlander lige-
ledes er senior vice president. Mats Nor-
lander sidder endvidere bl.a. i bestyrelsen i 
såvel Papyrus AB som stora enso AB. 

Arne Bernroth, tidligere regionsdirektør for 
Nordea Region syd, med ansvar for Nordeas 
aktiviteter i sydsverige. tidligere senior Vice 
President i skandia Forsikring i sverige. Arne 
Bernroth sidder i bestyrelsen for JBO. 

lotta lundén, bestyrelsesmedlem i bl.a. Ber-
gendahlsgruppen, tvilfit og Akademibokhan-
deln. lotta lundén var tidligere adm. direktør 
i guldfynd og har også arbejdet for iKeA.

”Med den seneste investering i lgt er vi efterhånden ved at have kritisk masse 
i sverige. Jeg kan se, at Axcel har den rette langsigtede indstilling og respekt 
for kulturelle særpræg, og derfor ser jeg frem til at Axcel gennemfører flere 
investeringer navnlig i den sydlige del af sverige.”
Arne Bernroth, tidligere eVP Nordea og medlem af Axcels svenske industrial Board



Axcels struktur har udviklet sig siden etable-
ringen i 1994 i takt med den internationale 
udvikling af kapitalfonde.

De to første fonde, Axcel industriinvestor og  
Axcel ii, er opbygget som aktieselskaber, 
hvor det er fondenes bestyrelser, der ultima-
tivt er ansvarlige for investeringsbeslutning-
erne. 

Den seneste fond, Axcel iii, er beskrevet ne- 
denfor og er opbygget med en international 
corporate governance-struktur. Fonden ejer  
virksomhederne og er etableret som et dansk  
kommanditselskab. Fonden har indgået afta- 
le med Axcel Management om at varetage 
investering i og ejerskab af fondens virksom-
heder.

Beslutningsproces
Det er Axcel Management, der som manage-
mentselskab for Axcel iii træffer beslutninger 
om investeringer.

i Axcel Management er der nedsat en inve-
steringskomité bestående af Axcels partnere, 

der efter konsultation med Axcels industrial 
Board træffer investeringsbeslutninger. 

investeringskomiteen følger en formaliseret 
procedure for beslutningsprocessen. 

Alt forarbejde og beslutninger om køb eller 
salg af virksomheder foretages af Axcel Ma-
nagement, der består af partnere og ansatte 
i Axcel, i samarbejde med Axcels danske og 
svenske industrial Board. Axcels partnere og 
nøglemedarbejdere medinvesterer i Axcels 
investeringer.

Den juridiske struktur
Axcel i blev oprindeligt etableret som et inve-
steringsselskab uden udløbsdato. Da Axcel 
ii blev rejst, blev det besluttet, at Axcel i ikke 
skulle foretage flere nye investeringer. Hver 
fond under Axcel har herefter en levetid på 
10 år, og der indgår normalt 10-15 virksom-
heder i hver fond, når den er fuldt investeret. 
Fonden ejer typisk virksomhederne i fire til 
syv år. ejerskabet kan dog forlænges med et 
par år, hvis nye muligheder opstår undervejs.
Axcels to første fonde, Axcel i og Axcel ii 

er etableret som aktieselskaber. Axcel iii er 
organiseret som et kommanditselskab, K/s, 
for at sikre at afkast fra fondene først bliver 
beskattet, når de kommer til udbetaling til 
investorerne.

et K/s er skattetransparent hvilket sikrer, at 
investorerne ikke kommer til at betale skat af 
afkastet to gange – først i regi af fonden og 
siden i eget regi.

Axcels stRUKtUR

”Den största utfodringen har varit att efter fallet i konjunkturen 2008 att bedömma 
den förväntade nedgången i 2009 och att derefter anpassa kostnadskostymen.
Detta med bibehållande av erfoderlig kvalitet. Vi menar att vi lyckats väl, genom 
många små betydelsefulla förändringar i alla delar av organisationen.”
Hans Hjelmstrom, ceO, lgt
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ARBeJDsgANge 
i Axcel

Axcel
management

Axcels
virksomheder

Axcels Industrial Board
Danmark og Sverige

Rådgivning om
investeringer

Dag-til-dag ledelse

Køb, ejerskab og udvikling

Axcel fondAxcels
Investorer

investering

Afkast

læs mere om arbejdsgange og 
struktur i Axcel i afsnittet ’sådan skaber 
Axcel værdi’ på side 20-23.



Axcel IndustriInvestor

Opstartsår  1995
Fondens status  investeringsperiode
 udløbet
geografisk fokus  Danmark
Antal investeringer  14
Antal frasolgte 
investeringer  13
Fondens kapitaltilsagn  1,1 mia. kr.
Juridisk struktur  Aktieselskab
gennemsnitlig 
ejerperiode  6,4 år
Bestyrelse  Johan schrøder,  
 Bent Pedersen,
 Peter Damgaard  
 Jensen,  
 lars Johansen,  
 Johannes Poulsen

Investeringer  købt Solgt

everton smith  1995  1997
Monarflex  1995  2000
tvilum scanbirk  1996  2000
Føvling  1997  2002
graphx  1997  2003
Rationel Vinduer  1998  2003
svenska Fönster  2000  2003
Kwintet  1999  2005
logstor  1999  2006
Bekaert Handling group 1997  2006
laundry systems group  1998  2006
thygesen textile group  1998  2006
KilROY travels 
international  1998  2006
bb electronics  1998

Axcel II

Opstartsår  2000
Fondens status  investeringsperiode
 udløbet
geografisk fokus  Danmark
Antal investeringer  9
Antal frasolgte 
investeringer  5
Fondens kapitaltilsagn  2,5 mia. kr.
Juridisk struktur  Aktieselskab
gennemsnitlig 
ejerperiode  5,7 år
Bestyrelse  Niels B. christiansen, 
  Johan schrøder,  
 Bent Pedersen,  
 Peter Damgaard  
 Jensen, 
 lars Johansen,  
 Johannes Poulsen,
 Jens W. Moberg

Investeringer  købt  Solgt

glud & Marstrand  2001  2005
Nettest  2002  2005
Aalborg industries  2000  2005
Vest-Wood  2002  2006
icopal  2000  2007
Vital Petfood group  2000
Royal scandinavia  2001
Junckers  2004
ellipse  2004

Axcel III

Opstartsår  2005
Fondens status  investerer aktivt
geografisk fokus  Danmark/sverige
Antal investeringer  11
Antal frasolgte 
investeringer  0
Fondens kapitaltilsagn  3,0 mia. kr.
Juridisk struktur Kommanditselskab
gennemsnitlig 
ejerperiode 2,5 år  
Axcel industrial Board  Niels B. christiansen,  
 Johan schrøder,  
 Bent Pedersen,   
 Peter Damgaard
 Jensen, 
 Johannes Poulsen, 
 lars Johansen,  
 Jens W. Moberg

Investeringer  købt  Solgt

eskoArtwork  2005
Netcompany  2006
tcM group  2006
Huscompagniet  2007
Ball group  2007
Noa Noa  2007
Driconeq  2007
iDemøbler  2007
Pandora  2008
JBO  2008
lgt  2009

Axcels FONDe 

For nærmere beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer 
og medlemmer af Axcels industrial Boards, se side 23-24.
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Bag Axcel står en lang række danske og 
internationale investorer med bred tilknytning 
til industrien og den finansielle sektor. Det 
giver Axcel en betydelig kontaktflade og de 
finansielle ressourcer, som er nødvendige 
for udviklingen af de virksomheder, der 
investeres i. 

kapital under forvaltning
investorerne har samlet givet kapitaltilsagn 
på 6,6 mia. kr. fordelt på tre fonde: Axcel 
industriinvestor (1,1 mia. kr.), Axcel ii (2,5 
mia. kr.) og Axcel iii (3 mia. kr.). 

Investorernes fordeling
Axcel har primært danske investorer som 

især vejer tungt i de to første fonde og 
mindre i den seneste fond, Axcel iii, hvor 
omkring 20% stammer fra udenlandske 
investorer. 

Pensionskasser er den største investortype 
i Axcel med 50% af det samlede kapitaltil-
sagn.

Pensionskasser Bank & finans industri & fonde

Axcels iNVestOReR

P a s s i o n  f o r  P r i v a t e  M a r k e t s

Investeringsselskabet
af 30.4.1992

GSA Invest



PARtNERE

LARS tHOmASSEN
Partner, cFO, cand. Merc., hos Axcel siden 
2002. tidligere hos gN store Nord-kon-
cernen (1994-2002) og iss (1989-1994).

NIkOLAJ VEJLSGAARD
Partner, cand. Merc., hos Axcel siden 1998. 
tidligere hos superfoskoncernen (1996-98).

PER CHRIStENSEN
Partner, cand. Oecon., hos Axcel siden 
2000. tidligere hos Maersk Medical (A.P. 
Møller gruppen, 1996-2000) og McKinsey & 
co. (1992-96).

CHRIStIAN FRIGASt
Managing partner, cand. Polit., adm. di-
rektør i Axcel siden selskabets start i 1994. 
tidligere hos incentive A/s (1993-94) og 
Unibank A/s (1973-92).

VILHELm SUNDStRÖm
Partner, cand. Merc., hos Axcel siden 
december 2006. tidligere hos Merrill lynch 
international, D. carnegie AB (2002-2005), 

Morgan stanley (1995-1997 + 1999-2002) og 
Nordic capital (1997-1999).

JACOB tHYGESEN
Partner, cand. Merc., hos Axcel siden 1998. 
tidligere hos Nordic Private equity (1996-
98), conair (1994-96), codan (1993-94) og 
Hafnia (1990-93).

SøREN LINDBERG
Partner, cand. Merc., hos Axcel siden 1996. 
tidligere hos PriceWaterhouse (1989-94) og 
euroNordic corporate Finance
(1994-96).

SIGURD LILIENFELDt
Partner, cand. Merc., hos Axcel siden 2009. 
tidligere hos the Monitor group (2002-
2009), At Kearney (1997-2002, Aarsø 
Nielsen & Partners (1994-1997) og the 
service group (1984-1994).

CORPORAtE GOVERNANCE I AxCEL 

et grundlæggende princip for Axcel er at 
sikre et interessefællesskab mellem ledelsen 
i Axcels virksomheder, Axcels partnere og 
Axcels investorer, så afkastet til partnere og 
ansatte i Axcel følger det afkast, der skabes 
til investorerne. At alle har samme interesse 
betyder, at alle arbejder mod samme mål, 
og det er en central faktor i den langsigtede 
værdiskabelse i Axcels virksomheder. 

Det er Axcels vurdering, at denne type pro-
grammer er bedre for såvel virksomheder 
som investorer end programmer, der er 
afhængige af kortvarige resultater eller af 
udsving på aktiemarkederne.

Incentiveprogrammer i Axcels virk-
somheder
Det er mennesker, der skaber resultaterne 
i Axcels virksomheder, og derfor er det 
afgørende, at virksomhederne kan tilbyde 
konkurrencedygtige vilkår, herunder også 
incentiveprogrammer. 

leDelse Og 
cORPORAte gOVeRNANce
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ledende medarbejdere i Axcels virksom-
heder bliver tilbudt at deltage i incentive-
programmer. Programmerne og det der 
udloddes, er afhængigt af det resultat, som 
Axcel genererer til sine investorer. Det er 
desuden en forudsætning for deltagelse i 
Axcels incentiveprogram, at de pågældende 
medarbejdere medinvesterer i selskabet.

Investeringsprogrammer i Axcel
Axcels partnere og øvrige investeringsans-
varlige har investeret i Axcels fonde sammen 
med de øvrige investorer og får dermed del 
i investeringsafkastet på særlige vilkår. De 
særlige vilkår kaldes også for ”carried inter-
est”.

Afkastet herfra er på linje med markeds-
standarden inden for sådanne ordninger. 
investeringsafkastet er helt afhængigt af 
investorernes afkast, og der sker først 
udbetaling af carried interest-afkastet – hvor 
markedsstandarden typisk er 20% – når 
investorerne har fået deres indbetalinger 
inkl. alle omkostninger tilbage med en årlig 
forrentning på 8%. Partnernes investering 
samt de øvrige investeringsansvarliges in-

vesteringer er derfor mere risikofyldte end de 
institutionelle investorers, og carried interest 
kan således betragtes som et risikovederlag.

i Axcels fond iii har nøglemedarbejdere givet 
tilsagn om en investering på 30 mio. kr. Hvis 
investeringerne går godt for investorerne, 
går det altså også godt for Axcels ansatte. 
Modsat risikerer Axcels ansatte også at tabe 
penge på lige fod med investorerne. Det er 
dette interessefællesskab, der er så vigtigt 
for kapitalfonde, og som er med til at sikre, 
at alle involverede parter arbejder i samme 
retning.

Risikoforhold
Forholdet mellem Axcels fonde, manage-
mentselskabet og investorerne er reguleret  
gennem et omfattende aftalesæt, der beskri-
ver hvorledes Axcel kan investere på vegne 
af investorerne. Dette omfatter blandt andet 
størrelse på enkeltinvesteringer, typer af 
investeringer, geografi for investeringer mv. 
Den overvejende risiko for investorerne i 
Axcel ligger derfor i udviklingen i de enkelte 
investeringer.

inden Axcel beslutter sig for at gennemføre 
en investering, foretages en meget grundig 
gennemgang (due diligence) af mulige 
risikofaktorer, der er relevante for virksom-
heden. Dette kan vedrøre skattemæssige, 
miljømæssige, juridiske og ikke mindst 
kommercielle forhold for virksomheden. i 
tilknytning til Axcels csR-projekt skal der 
fremover også gennemføres en csR-vurde-
ring af virksomheden, hvilket indebærer, at 
selskabet skal have styr på sine miljømæs-
sige og sociale processer.

efter en investering er gennemført, er det 
bestyrelsen og ledelsen i virksomheden, 
som har ansvaret for at overvåge og styre 
de relevante risikofaktorer i virksomheden. 
Axcel tager del i dette ansvar gennem sine 
repræsentanter i bestyrelserne i virksom-
hederne.



YDeRligeRe iNFORMAtiON 
OM Axcel

På Axcels hjemmeside www.axcel.dk findes mere information om Axcel, 
vores virksomheder osv., ligesom de seneste regnskaber kan downloades her. 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Manging Partner christian Frigast
telefon: 33 36 69 99
e-mail: cf@axcel.dk

cFO lars thomassen
telefon: 33 36 69 99
e-mail: lt@axcel.dk

Axcel Management A/s
sankt Annæ Plads 10
1250 København K
Danmark

telefon: 33 36 69 99
telefax: 33 36 69 98
e-mail: axcel@axcel.dk
www.axcel.dk
 

Axcel Management AB
strandvägen 5B, 5tr.
s-114 51 stockholm
sverige

telefon: (+46) 8 44 253 90
telefax: (+46) 8 44 253 91
e-mail: axcel@axcel.dk
www.axcel.se



Axcel er en internationalt orienteret, nordisk kapitalfond, hvis mål er at 
skabe stærke og værdifulde virksomheder. 

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største 
finansielle og industrielle organisationer. De ønskede muligheden for at foretage 
investeringer i en toneangivende dansk kapitalfond med et stærkt, uafhængigt 
ledelsesteam. Axcels investeringsfokus og investorbase er sidenhen blevet 
udvidet, således at Axcel i dag fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark 
og sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer. 

Axcel har rejst tre fonde med sammenlagt 6,6 mia. kr. i kapitaltilsagn. Axcel har 
hidtil gennemført 34 investeringer og 44 større tilkøb, og er blandt de fonde i 
Norden, som har foretaget flest investeringer. Foreløbig er 18 af de virksomheder, 
som Axcel har investeret i, blevet videreudviklet og solgt. Axcels investeringer 
omfatter i dag 17 virksomheder i vidt forskellige sektorer med en samlet 
omsætning på ca. 13 mia. kr. 

Axcels investeringsteam omfatter 26 medarbejdere, heraf 20 investerings-
ansvarlige med bred erfaring med udvikling af virksomheder, såvel fra ledelses-
poster i industrien, som fra management consulting og corporate finance.


