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Verdo investerer i virksomhed, der omsætter for kvart milliard:

Energikoncern køber vækstvirksomhed
Verdo A/S tager endnu et væsentligt skridt mod at blive en international energikoncern med opkøbet af Industrivarme A/S, der er eksperter i drift og udvikling af grønne
energianlæg. Verdo har igennem årene udviklet sig til at være blandt de førende virksomheder i Europa inden for biomasseområdet, og opkøbet er med til at cementere
den position.
Verdo’s vision om at skabe grøn energi og bæredygtige løsninger tog fart i 2009, da kraftvarmeværket i Randers blev omlagt fra kul til grøn biomasse. Siden omlægningen har koncernen
investeret målrettet i at drive optimering og udvikling inden for blandt andet biomasseområdet,
og det forretningsområde er i dag en milliardforretning. Det er samlet set grunden til, at Verdo i
dag er blandt Europas fremmeste eksperter i grøn omstilling med biomasse. For at stå endnu
stærkere har Verdo A/S pr. 1. juli 2016 købt virksomheden Industrivarme A/S af den nuværende ledelse og Vækst-Invest Nordjylland.
”Vi har set muligheden for at skabe en stærk nordeuropæisk aktør inden for drift og optimering
af små og mellemstore energianlæg. Det bliver lettere med opkøbet af Industrivarme A/S,” udtaler Kim Frimer, adm. direktør for Verdo A/S.
Nye markeder skal erobres
Industrivarme har igennem de sidste tre år haft imponerende vækst på både top- og bundlinje
og har blandt andet leveret og serviceret over 75 grønne energianlæg og haft 40 % vækst i
medarbejderstaben.
”Verdo har gennem de seneste knap 10 år skabt en handelsdivision med omsætning over 1 milliard danske kroner, som leverer biomasse på tværs af Europa. Vi bliver styrket på teknologi og
service af anlæggene sammen med Industrivarme A/S. Vi kan nu udnytte og udvikle kernekompetencerne fra begge virksomheder, og samtidig giver det os mulighed for at adressere internationale markeder,” siger Kim Frimer.
Opkøbet skal ses som en del af en ambition om at hæve omsætningen i Verdo-koncernen fra
2,5 milliarder danske kroner i dag til over 3 milliarder danske kroner og at levere et EBITDA på
over 300 millioner danske kroner i 2018.
Løft til anden liga
Industrivarme A/S har stor erfaring med energianlæg og har gennem tre årtier arbejdet med
udvikling, projektering, installation og drift af komplette energianlæg. Lige præcis derfor ser
Verdo et stort potentiale i virksomheden. Set fra Industrivarmes synsvinkel løfter det også virksomheden op i en helt anden liga.
”Med Verdo’s ejerskab får Industrivarme en langsigtet og dedikeret ejer med store ambitioner
for vores forretning – og ikke mindst for den grønne omstilling. Vi forventer alle, at det sætter
øget gang i væksten med endnu stærkere løsninger for vores kunder,” siger Allan Jakobsen fra
Industrivarme A/S.

Den nuværende ledelse i Industrivarme A/S fortsætter i virksomheden - ligesom de øvrige aktiviteter er uændrede efter ejerskiftet, som blot afventer konkurrencestyrelsen godkendelse.
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OM INDUSTRIVARME A/S
Industrivarme er med mere end 30 års erfaring med at sætte standarden inden for energianlæg.
Virksomheden har siden 1984 arbejdet med udvikling, projektering, installation og drift af komplette energianlæg.
Industrivarme leverer energianlæg af høj kvalitet til det industrielle marked og forsyningsvirksomheder, herunder bl.a. fjern- og kraftvarmeværker, gartnerier og industrivirksomheder.
Industrivarme har gennem de sidste tre år haft imponerende vækst på både top- og bundlinje
og har blandt andet leveret og serviceret over 75 grønne energianlæg.
Industrivarme er de seneste 3 år vokset fra under 100 mio. kroner i omsætning til over 250
mio. kroner i dette regnskabsår samt vokset 40 % på medarbejderstaben i samme periode.

OM VERDO
Verdo skaber grøn energi og bæredygtige løsninger og er i dag blandt Europas førende indenfor
biomasse med egen produktion og salg i Danmark, England og Skotland. Med kontorer i Europa,
Mellemøsten og USA er Verdo også en verdensledende leverandør af teknisk karbon til teknologi
industrien.
Verdo har siden 1906 været en stærk forsyningsvirksomhed i Østjylland på både el, vand og
varme. Avancerede services som energirådgivning, el-handel, fibernet og teknisk entreprise
indgår også i koncernen.
Takket været et fremsynet fondsejerskab har Verdo med innovation og langsigtede investeringer skabt en solid energikoncern med godt 500 engagerede medarbejdere og på vej mod over 3
milliarder kroner i omsætning ved udgangen af 2018

OM VÆKST-INVEST NORDJYLLAND
Vækst-Invest Nordjylland er en investeringsfond, som siden 2008 har haft fokus på små og mellemstore virksomheder i Jylland. Vækst-Invest Nordjylland udvikler virksomheder ved at tilbyde
risikovillig kapital, ledelsesmæssig sparring og adgang til et professionelt og stærkt netværk.
Fondens investeringsfokus er virksomheder med en omsætning på op til 150 millioner kroner.
Aktionærkredsen er kendetegnet ved at have deltagelse af stærke lokale investorer såvel som
større institutionelle investorer. Der er til dato foretaget 14 investeringer.

