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KORT NYT
Jyske bryghuse fusionerer
De to små kronjyske bryggerier Randers Bryghus
og Raasted Bryghus fusionerer. De stigende råvareog energipriser har sammen med en generel økonomisk afmatning givet mikrobryggerierne hårde
vilkår, og det har påvirket beslutningen om at gå
sammen.
Men bryggerierne venter, at de kan supplere hinanden, da Randers Bryghus har erfaring med salg
af flaskeøl til detailhandlen, mens Raasted Bryghus
er specielt stærk på salg af fadøl til restaurationer
og til eksport.
»De store bryggerier kan stadig tryne de små,
men i takt med at de centraliserer både produktion og administration langt væk fra de oprindelige
lokale områder, bør vi have mulighed for at gøre os
gældende – specielt hvis vi sammen kan producere mere godt øl,« siger produktionsdirektør Stefan
Kappel, Randers Bryghus, og fortsætter:
»En sammenlægning og udvidelse af produktionskapaciteten vil gøre os i stand til at tage kampen
op med de store om det lokale marked.« 
BB
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Indisk storaktionær til FCM
Fodbold- og håndbold-virksomheden FCM Holding har nu formelt lukket sin kommende indiske
storaktionær ind.
Generalforsamlingen har nikket til, at der gennemføres en emission med et nettoprovenu på omkring 70 mio. kr., hvilket vil give Mr. Dempo 34 pct.
af kapitalen i FCM.
Adm. direktør i FCM, Søren Bach, slår fast, at selskabet nu har råd til at holde egne talenter længere i
stedet for at sælge dem for tidligt for at skaffe penge
i kassen. Samtidig kan talentudviklingen intensiveres.
BB

KMC hædres i Rusland
Kartoffelmel- og ingrediensvirksomheden KMC’s
mand i Rusland – Sergey Pronin, som er general
manager i KMC Moscow – har fået Dansk Eksportforenings Diplom og Hans Kongelige Højhed Prins
Henriks Æresmedalje for sit arbejde til gavn for
dansk eksport.
Det skete i forbindelse med regentparrets besøg
i Moskva.
KMC’s Viggo Sørensen, der har indstillet Sergey
Pronin til prisen, siger, at prismodtageren helt klart
er den vigtigste årsag til Brande-virksomhedens
succes i Rusland. KMC har i Rusland en markedsandel på 60 pct. inden for kartoffelmelsprodukter.
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■■ Virksomhedssalg
AF HELGE ANDREASSEN

Den store schweiziske koncern Walter Meier AG overtager med omgående virkning ML System i Ry.
Virksomheden er specialist
i luftbefugtning og har en
stærk position på markederne i Skandinavien og USA.
Sælgerne er ægteparret Marianne Jager Andersen og Leo Rasmussen, der
grundlagde virksomheden
tilbage i 1987. Begge fort-
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sætter i selskabet. Marianne Jager Andersen, der er
på forretningsrejse i USA,
som adm. direktør, mens
Leo Rasmussen, der er på
vej til Japan, fortsætter som
det, han kalder »tilknyttet
konsulent« med ansvar for
udvikling og komplicerede
projekter.

Ikke plan at sælge nu
»Det var egentlig ikke vores
plan at sælge på nuværende
tidspunkt. Vi ville gerne have ventet to til tre år endnu.
Men så henvendte Walter
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Meier AG sig og fortalte, at
de var interesserede i at købe virksomheden. De manglede nogle kompetencer i deres produktportefølje, og vi
er eksperter i de kompetencer, de manglede,« siger Leo
Rasmussen.
Han understreger, at ægteparret ikke har nogle oplagte arvtagere, som har lyst
til at køre firmaet videre.
Det er op mod et halvt år
siden, at forhandlingerne
mellem ejerne af ML System
og Walter Meier begyndte,
og i slutningen af sidste uge
faldt det hele på plads.

ML System og det amerikanske ML System Inc,
som begge er solgt til Walter
Meier, har 44 medarbejdere: 30 i Ry, et par stykker på
Sjælland, en i Sverige samt
ni i USA og Canada. Bruttofortjenesten i ML System
nåede sidste år op på 18 mio.
kr.
»Det er med blandede følelser, at man sælger sit livsværk. Men på et eller andet
tidspunkt skulle det ske, og
så har vi sikret, at Walter
Meier har tænkt sig at udvikle virksomheden i Ry, og
gøre det til sit skandinavi-
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Adm. direktør Marianne Jager
Andersen sælger sammen med
sin mand deres fælles livsværk
ML System til schweiziske
Walter Meier AG.
Arkivfoto: Palle Hedemann/
Scanpix

ske hovedkvarter,« siger Leo
Rasmussen.
Siden 2008 har folkene
bag ML System været inde i overvejelser om, hvordan virksomheden skulle
udvikles og hvordan et
generationsskifte skulle sikres.

Tilbage i førersædet
I første omgang inviterede
de to ejere en passiv investor ind samt ansatte en industrimand som adm. direktør.
Investoren, der sad på 25
pct., blev købt ud for et års
tid siden, og i januar 2010
satte Marianne Jager sig
igen i stolen som adm. direktør. En job hun har haft
i 14 år – kun afbrudt i en periode på lidt mere end et år.
Hos Walter Meier AG ser
de et perfekt match:

»ML System passer perfekt koncern, der ejer andre virktil vores eksisterende akti- somheder i samme branche.
viteter inden for industri- Så nu skal vi i gang med at se
el luftbefugtning i rum,« på, hvordan vores produkter
siger adm. direkpasser ind hos dem
tør Silvan G.R.
på andre markeder
»Det er med og omvendt,« siger
Meier.
Han underLeo Rasmussen.
blandede
streger, at der er
ML System er
følelser, at
masser af synerstærke på markegier at hente via man sælger sit derne for industriet tæt samarbej- livsværk. Men el luftbefugtning af
de med blandt
gartnerier,
systepå et eller
andet den Walmer til den grafiske
andet tidster Meier-ejede
branche, træindutyske virksompunkt skulle strien og på luftbehed
Draaben,
fugtningsanlæg til
det ske«
der er stærk på
frugt- og grøntafLeo Rasmussen,
det
kontinendelingerne i superMedejer
tale
Europa,
markederne, hvor
mens ML Syvirksomheden
er
stem er stærk på markeder- hovedleverandør af den
ne i Skandinavien, USA og slags systemer til både Coop
Japan.
Danmark og Dansk Super»Jeg er sikker på, at der er marked.
masser af synergier at hente,
Leo Rasmussen vil ikke sinår vi nu bliver en del af en ge noget konkret om, hvad

Rådgiver: Konsolideringen fortsætter
LNP Corporate Finance i Danmark,
der rådgiver ved køb og salg af virksomheder, forudser, at det i de sidste
måneder af 2011 vil blive gennemført
konsolideringer inden for næsten alle brancher.
Jan Larsen, der leder selskabet i
Danmark, siger, at markedet er attraktivt for kapitalstærke nordiske og
internationale industrielle investorer

og finansielle købere, som benytter
den aktuelle vanskelige markedssituation til at opkøbe og overtage attraktive skandinaviske nicheselskaber,
som det ellers er vanskelige at komme i nærheden af under en højkonjunktur.
»Til gengæld forudser jeg en meget
lav aktivitet for private personers og
de mindre investorers investeringer

i vækstvirksomheder. Lige nu er det
et markedssegment, som lider under
bankernes tilbageholdenhed med at
bistå med den type af engagementer,« siger Jan Larsen.
LNP Corporate Finance bistod i
første halvdel af 2011 ved salg af fem
virksomheder.
Det var specielt i halvårets sidste 4
måneder, at aktiviteten var høj. he-a

Børsen 23

ægteparret har fået for ML
System. Til gengæld fastslår han, at man aldrig får
det, man gerne vil have, for
en virksomhed, man selv har
bygget op.
»Det blev dog til en fornuftig pris. Både Marianne
og jeg er tilfredse. Det samme er køber,« fastslår han
og forklarer, at ML System
har været inde i en sund udvikling de seneste år og dermed nået fornuftige resultater. Egenkapitalen var ved
udgangen af september sidste år opgjort til 9,4 mio. kr.

Opkøbet af ML System er
det tredje Walter Meier
Gruppen har gennemført i
år inden for branchen for industrielle luftbefugtning
Tidligere i år opkøbte Walter Meier sin agent i
Danmark, Anderberg Fugtstyring i Slagelse, med en
omsætning på 12 mio. kr. og
8 medarbejdere. I april i år
fulgte så det UK-baserede
JS Humidifiers med en omsætning på næsten 80 mio.
kr. og 60 medarbejdere.
helge.andreassen@borsen.dk
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