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Svenske Indutrade køber Klokkerholm Karosseridele
Kapitalfonden Capidea sælger Klokkerholm Karosseridele til Indutrade

Den svenske børsnoterede industrikoncern, Indutrade, bliver ny ejer af Klokkerholm Karosseridele A/S
efter, at kapitalfonden Capidea og en række minoritetsaktionærer har afhændet deres aktier i selskabet.
Benny Balle Jensen, der har været formand siden 2001 og medejer siden 2006, fratræder som formand for
selskabets bestyrelse i forbindelse med salget.
Indutrade får med investeringen i Klokkerholm yderligere et dansk selskab i sin portefølje. Med købet af
Klokkerholm erhverver Indutrade en ledende virksomhed inden for det uafhængige eftermarked for
reservedele til biler. Klokkerholm har en stærk markedsposition inden for karosseridele, hvor
virksomhedens produktprogram omfatter mere end 25.000 varenumre og karosseridele til mere end 1.000
forskellige bilmodeller. Skandinavien er hovedmarkedet, men Klokkerholm har betydelig afsætning på de
øvrige europæiske markeder samt i USA. Klokkerholm har hovedkontor og produktion i Klokkerholm i
Nordjylland og beskæftiger ca. 110 medarbejdere.
Indutrade er en international industrikoncern, der omfatter næsten 200 datterselskaber og 5.000
medarbejdere i 27 lande. Selskabets strategi omfatter opkøb af selskaber inden for forskellige brancher.
Seneste opkøb i Danmark fandt sted i marts 2016, hvor den fynske virksomhed Senmatic blev erhvervet.
Koncernen har i forvejen aktiviteter inden for det uafhængige eftermarked for reservedele til biler, og med
erhvervelsen af Klokkerholm har Indutrade forstærket sin position indenfor dette marked. CEO i Indutrade,
Jonny Alvarsson, siger ”Sidste år opkøbte vi Professional Parts AB, og vi har med opkøbet af Klokkerholm
forstærket os yderligere inden for et interessant område”.
Administrerende direktør Kim Weidemann, som fortsætter under det nye ejerskab, siger: ”Vi har med
Capidea fået konsolideret omsætning og indtjening. Derudover har virksomheden fået tilført nye
forretnings-områder indenfor eftermarkedet. I ledelsen ser vi frem til sammen med Indutrade at fortsætte
denne spændende rejse ”.
Erik Balleby Jensen, CEO og partner i Capidea, fortsætter: ”Vi er glade for, at netop Indutrade overtager
Klokkerholm. Vi vurderer, at Indutrade vil være en stærk ejer, der vil understøtte og fortsætte den positive
udvikling af Klokkerholm til gavn for såvel kunder som medarbejdere fremover.”

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør, Klokkerholm A/S, Kim Weidemann, tlf: +45 40 68 41 45
CEO, Indutrade, Jonny Alvarsson, tlf: +46 8 703 03 00
CEO & Partner, Capidea, Erik Balleby Jensen, tlf. +45 21 23 33 36
Om Indutrade
Indutrade er en international industrikoncern, der sælger og udvikler komponenter, systemer og løsninger
med højt teknisk indhold. Koncernen arbejder med en decentral struktur, der omfatter næsten 200
datterselskaber, hvor 5000 medarbejdere agerer i 27 lande og fire verdensdele. Siden 2005 har Indutrade
været noteret på Nasdaq Stockholm. Se venligst www.indutrade.se for yderligere oplysninger.
Om Klokkerholm Karosseridele
Klokkerholm er en ledende virksomhed inden for produktion og distribution af karosseridele til primært de
skandinaviske og europæiske markeder. Virksomheden servicerer det uafhængige eftermarked for
reservedele, og produktprogrammet omfatter mere end 25.000 varenumre til mere end 1.000 bilmodeller.
Selskabets egenproduktion omfatter mere end 3.000 forskellige produktnumre. Selskabet har hovedkontor
og produktion i Klokkerholm og yderligere lagre i Sverige og Norge. Klokkerholm leverer effektivt dag-tildag til kunder i hele Skandinavien og beskæftiger ca. 110 medarbejdere. Se venligst www.klokkerholm.com
for yderligere oplysninger.
Om Capidea
Capidea er en dansk kapitalfond, der investerer langsigtet i konkurrencedygtige mindre og mellemstore
danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og råder i to fonde
over et samlet kapitaltilsagn på DKK 1,5 mia.
Ud over institutionelle investorer omfatter investorkredsen en række veldrevne danske virksomheder og
dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk. Capidea investerer i virksomheder inden for
industri, handel, distribution og service og har foretaget investeringer i 14 virksomheder med en samlet
omsætning på mere end DKK 4,0 mia. Se venligst www.capidea.dk for yderligere oplysninger.

