
 

 

 

Pressmeddelande                                                  12 juni 2014  

 

IK Investment Partners säljer Minimax Viking Group till Kirkbi A/S och 

Intermediate Capital Group plc 

 

Fonder inom IK Investment Partners (“IK”) meddelar idag att man har sålt Minimax 

Viking GmbH (“Minimax Viking” eller “Företaget”) till det danska investmentbolaget 

Kirkbi A/S (“Kirkbi”) och kapitalförvaltningsföretaget Intermediate Capital Group plc 

(“ICG”). Minimax Viking är en ledande global aktör på brandskyddsmarknaden. De 

finansiella delarna av avtalet är inte offentliggjorda.   

 

Hamburg – Minimax var i juni 2006, då företaget förvärvades av IK och bolagets ledning, en 

regional marknadsledare i Europa och i Tyskland. På den globala brandskyddsmarknaden 

rankades Minimax som trea. Under de gångna åtta åren har Minimax på ett framgångsrikt sätt 

utvecklats till global marknadsledare med ett fullt integrerat erbjudande inom 

brandbekämpningsprodukter och distribution samt systemintegrering och tjänster. Intäkterna 

fördubblades till cirka 1,2 miljarder euro 2013 och antalet anställda är nu fler än 7000. 

Dagens Minimax Viking Group har vuxit fram genom en kombination av organisk tillväxt 

och ett antal betydande tilläggsförvärv. 

  

2007 förvärvade Minimax den amerikanska installations- och tjänsteförmedlaren CFP vilket 

avsevärt förbättrade Minimaxs position i USA. Två år senare köptes Viking Corporation, 

även det baserat i USA, som är en global tillverkare och distributör av 

brandbekämpningsprodukter. Därmed bildades Minimax Viking Group. Företaget erbjuder 

idag produkter och distribution, systemintegrering och tjänster. Därutöver har Minimax 

Viking etablerat en alltmer betydande närvaro i Asien med en lokal fabrik samtidigt som 

företagets tjänsteverksamhet växt markant. Företagets starka position har förstärkts ytterligare 

genom bolagets egna FoU som skapat ett starkt track record inom produktinnovationer.  

 

Efter förvärvet av Viking Corporation 2009 ägs Minimax Viking Group av fonder inom IK 

Investment Partners, ledningen och Vikingfamiljen. Både ledningen och Vikingfamiljen 

kommer att fortsätta att vara aktieägare framöver. De nya majoritetsägarna Kirkbi och ICG 

avser att bibehålla Minimax Viking som en fristående rörelse. Kirkbi A/S, som bland annat är 

en majoritetsaktieägare i Lego A/S, är ett familjeägt holdingbolag med en långsiktig 

investeringshorisont.    

 

”De gångna åtta åren har inneburit en enorm tillväxt för verksamheten, från att vara en 

regional mästare till en global marknadsledare. Vi har haft ett givande samarbete med våra 

aktieägare och tackar dem för deras stöd. När vi nu ser framåt är vi nöjda med att ingå i ett 

partnerskap med Kirkbi och ICG som kan hjälpa till med utvecklingen i nästa fas. Vi är väl 



positionerade för att fortsätta konsolideringen av den fragmenterade 

brandbekämpningsmarknaden i Europa, USA och APAC tack vare vår ledande 

marknadsposition, vårt framgångsrika track record inom företagsförvärv och goda 

integreringsmöjligheter. Jag vill tacka ledning och anställda för deras hårda arbete med att ta 

oss dit vi är idag”, säger Klaus Hofmann, VD för Minimax Viking GmbH. 

 

”Investeringen i Minimax Viking har varit en stor succé. Företaget har en ledande ställning 

på brandskyddsmarknaden och har framgångsrikt utvecklats till en global marknadsledare 

med ett fullt integrerat erbjudande som täcker brandbekämpningsprodukter och distribution, 

systemintegrering och tjänster. Intäkterna har mer än fördubblats till 1,2 miljarder euro 2013. 

Vi tackar ledningen och alla anställda för deras hårda arbete de senaste åtta åren. Vi är stolta 

över att ha haft en roll i att bygga ett sådant fantastiskt företag. Vi tror att Kirkbi A/S och 

ICG, tillsammans med ledningen och Vikingfamiljen, är de bäst lämpade ägarna inför 

framtiden. Vi är övertygade om att företaget kommer att fortsätta sin positiva utveckling 

under deras ägarskap tillsammans med nuvarande ledning”, kommenterar Detlef Dinsel, 

Managing Partner på IK. 

 

Förvärvet genomförs med förbehåll för sedvanligt förfarande, inkluderande en 

konkurrensrättslig prövning.  

Frågor ställs till: 

IK Investment Partners 

Detlef Dinsel, Managing Partner 

Tel: +49 40 369 8850 

Anders Petersson, Partner 

Tel: +49 40 369 8850 

Charlotte Laveson, Director Communications 

Tel: +44 20 7304 7136  

Email: charlotte.laveson@ikinvest.com 

 

Om Minimax Viking GmbH 

Minimax Viking är marknadsledande inom utveckling och leverans av brandbekämpningssystem för 

industrimarknaden med ett särskilt fokus på speciellt farliga situationer. Minimax Viking har en integrerad 

affärsmodell för hela värdekedjan inom brandbekämpning, inklusive FoU, sourcing och produktion, 

produktförsäljning och distribution, systemintegrering och tjänster. Minimax Viking tillgodoser marknaden för 

fast brandbekämpning (vattensprinklersystem, skum- och immningssystem, industriell detektion och gassystem) 

för kommersiella och industriella kunder inom ett flertal olika slutanvändarindustrier. Företagets huvudkontor 

ligger i Bad Oldesloe, Tyskland. Mer information på www.minimax.de 

 

Om IK Investment Partners 

IK Investment Partners (“IK”) är ett paneuropeiskt riskkapitalbolag som fokuserar på investeringar i tre 

regioner: Norden, det tyskspråkiga Europa och Frankrike/Benelux-länderna. Sedan 1989 har IKs fonder 

investerat i 83 europeiska företag med ett kapital på över sju miljarder euro. IKs fonder investerar tillsammans 

med ledningen i medelstora företag med god förbättringspotential inom sektorer för affärstjänster, vård samt 

industri- och konsumentvaror. Den nuvarande portföljen utgörs av 21 bolag. Mer information på 

www.ikinvest.se 
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