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Pressemeddelelse

Capidea erhverver aktiemajoriteten i EET Nordic A/S.
Capidea Kapital K/S har i dag indgået betinget aftale om at erhverve en majoritetsaktiepost
i EET Nordic A/S fra investorer, der er rådgivet af CVC Capital Partners. EET Nordic er en
pan-Europæisk distributør af IT-komponenter og reservedele. Samtidig vil Capidea gennem et nyetableret selskab, EET Nordic Group A/S, fremsætte købstilbud til minoritetsaktionærerne.
- Capidea ser frem til at medvirke til at videreføre den meget positive udvikling, som selskabet har gennemgået de seneste år. Selskabet har et yderst effektivt distributionssystem
i Danmark og i en række europæiske lande. Capidea vil sammen med ledelsen fortsætte
den internationale ekspansion og derigennem skabe en større pan-Europæisk nichedistributør,, siger Erik Balleby Jensen, ledende partner i Capidea.
- Vi er overbevist om, at vi med Capidea har fået den optimale partner. Vi ser meget frem
til samarbejdet med Capidea, der udover kapital til vores videre ekspansion også vil bidrage med ressourcer til gennemførelse af vores ambitiøse vækstplan, siger John Thomas,
administrerende direktør i EET Nordic A/S.
For yderligere information kontakt venligst partner Erik Balleby Jensen, Capidea på telefon
3338 6800 eller administrerende direktør John Thomas, EET Nordic på telefon 2010 8510.

Om EET Nordic A/S
EET Nordic er en europæisk niche-distributør af IT komponenter og reservedele. Selskabet
havde sidste år en omsætning på DKKm 772 og et primært driftsresultat på DKKm 26.
Selskabet er repræsenteret i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrig, Italien, Holland,
Tyskland og Spanien. Koncernen har ca. 150 medarbejdere. I Danmark har EET Nordic
eksisteret siden 1988.

Om Capidea
Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst.
Capidea blev etableret i november 2006 og råder over et kapitaltilsagn på DKK 750 millioner.
Ud over institutionelle investorer omfatter investorkredsen en række veldrevne virksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk.
Capidea investerer primært i majoritetsposter inden for industri, handel, distribution og service, men investerer også i minoritetsposter.

Capidea Management ApS
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
DK-1271 København K
Tlf.
+45 3338 6800
Fax .
+45 3338 6819
www.capidea.dk

EET Nordic A/S
Topstykket 24
DK-3460 Birkerød
Tlf.
+45 4582 1919
Fax.
+45 4590 1838
www.eetnordic.com

2

