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Habasit Group kjøper en majoritetspost i NGI 
Holding A/S  
Habasit  Group (“Habasit”)  k jøper en majoritetspost i  NGI Holding A/S (“NGI”)  fra 
Adelis Equity Partners Fund I  AB (“Adelis”) .   
 
Andrea Volpi, CEO i Habasit uttaler: “Som del av Habasits globale nettverk vil NGI kunne 
akselerere utvidelsen av sin markedstilstedeværelse og sin produktportefølje. Samtidig vil NGIs 
ekspertise innenfor hygienisk sertifiserte produkter gjøre det mulig for Habasit å tilby enda 
bredere og bedre løsninger til alle sine kunder.” 

Jan Nygaard, CEO i NGI sier: “NGI vil fortsette den positive utvikling, vi har skapt under Adelis sitt 
eierskap, og vi vil dra fordel av det betydelige internasjonale vekstpotensialet som vi får med 
Habasit som eiere. Våre kunder kan se frem til ett fortsatt høyt kvalitets- og servicenivåa og en 
ytterligere profesjonalisering av vår virksomhet.” 

Jan Nygaard fortsetter som CEO og medeier og vil dermed fortsatt medvirke til virksomhetens 
positive utvikling. 

Steffen Thomsen, partner i Adelis legger til: ”NGI var Adelis sin første danske investering, og vi 
har siden 2014 hatt fornøyelsen av å jobbe i nært samarbeid med NGIs ledelse i et partnerskap 
om en fremragende virksomhet, som har skapt vekst på alle parametere. Vi er meget fornøyde 
med vår investering i så sterk og innovativ nisjevirksomhet som NGI. Og vi er særdeles glade for, 
at vår felles innsats verdsettes av en så velrenommert industriell aktør som Habasit, som gir de 
beste rammer og muligheter for NGIs fortsatte positive utvikling.” 

Habasit sine rådgivere i transaksjonen var de danskbaserte EY Corporate Finance og EY 
Transaction Services samt Horten Advokatpartnerselskab. 

Adelis sin rådgiver var Kromann Reumert. 

For mer informasjon: 

Habasit: Richard Smith, Head of Strategic Planning & Business Development, +44 7793 577 941 

NGI: Jan Nygaard, CEO, +45 4071 7069 

Adelis: Steffen Thomsen, Partner, +45 4028 3409 
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Om Habasit 

Habasit ble grunnlagt av Fernand og Alice Habegger i 1946 og er basert i Sveits. Habasit er verdens 

ledende produsent av transportbånd innenfor næringsmiddelindustrien med 30 datterselskaper og mer 

enn 3200 ansette. Les mer på www.habasit.com.  

Om NGI 

NGI ble startet i 1991, og er i dag verdens største produsent av maskinkomponenter i rustfritt stål med 

særskilt høy kompetanse innenfor utvikling og fremstilling av produkter i hygienisk og sertifisert design til 

bl.a. næringsmiddelindustrien. Virksomheten er basert i Nørresundby og har 120 ansatte, som designer, 

utvikler og produserer hygieniske sertifiserte komponenter av høy kvalitet til over 4000 kunder i Europa og 

USA. Selskapet har en ledende posisjon basert på innovative produkter og stor kunnskap om produktenes 

anvendelse kombinert med stor driftsmessig ekspertise og nær kundekontakt. Les mer: www.ngi.dk. 

Om Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 

med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte 

selskaper i Norden.  Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive 

eierfondene i sitt segment med 14 investeringer og mer enn 30 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag 

cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se www.adelisequity.com. 

 


