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PRESSEMEDDELELSE 

København 2017-07-07 
 

 

Impilo køber Ferrosan Medical 
Devices, en af verdens førende 
leverandører af hæmostatiske 
produkter 
 
 
Impilo har erhvervet 37 procent af aktierne i Ferrosan Medical Devices (FeMD), 
som udvikler og producerer hæmostatiske produkter til standsning af 
blødninger under operationer samt miniature elektromekanik, der anvendes i 
udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi. FeMD beskæftiger 
omkring 220 medarbejdere og har produktion og kontorer i Søborg i Danmark, 
samt i Stettin i Polen. Sælgerne er et konsortium af nordiske investorer, og 
transaktionen blev lukket i slutningen af juni. 
 
- "FeMD er en virksomhed med en stærk produkt-, udviklings- og 
fremstillingsekspertise. Vi har kendt dem godt siden 2004 og ser en virksomhed med 
stærke kompetencer og vækstpotentiale. Vi glæder os til at støtte ledelsen i at tage de 
næste skridt til at udvikle virksomheden", siger Hans-Christian Bødker Jensen, Impilo 
partner og bestyrelsesmedlem i FeMD. ”Impilo bliver den største aktionær i FeMD.”. 
 
Ferrosan Medical Devices har en 70-årig lang historie. Virksomeden har udviklet sig til 
en global, førende udvikler og producent af gelatine-baserede hæmostater, som 
hjælper kirurger med at kontrollere og stoppe blødninger under operationer. 
Produkterne distribueres verden over gennem et partnerskab med Ethicon, som er en 
del af Johnson&Johnson. Herudover udvikler og fremstiller FeMD også miniature 
elektromekanik, der anvendes i udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi. 
Den årlige omsætning er ca. DKK 450 mio. og virksomheden har kontorer og fabrikker 
i Søborg, Danmark samt Stettin, Polen.  
 
- "Vi byder Impilo velkommen som den nye hovedaktionær i FeMD. Vi har kendt Hans-
Christian Bødker Jensen og Fredrik Strömholm i mange år og de stod jo også i 
spidsen for det konsortium som købte virksomheden sidste år. Vi ser stort potentiale i 
både geografisk ekspansion, især i nye vækstregioner, og fortsat innovation og 
udvidelse af brugen af vores produkter”, siger Henrik Krøis, CEO for FeMD. 
 
FeMDs bestyrelse består af bestyrelsesformand Peter Kürstein, tidligere 
administrerende direktør for Radiometer A/S, som er en del af Danaher, Måns Barsne, 
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Executive Vice President (Chief Innovation Officer) hos Ambu A/S, Marianne Ovesen, 
Operations Director hos Radiometer, og Impilo-partnere Fredrik Strömholm og Hans-
Christian Bødker Jensen. 
 
Impilo, der blev etableret i 2017, har over SEK 3 mia. i kapital fra førende nordiske og 
internationale investorer. 
 

 
For mere information: 
Hans-Christian Bødker Jensen, partner 
hc.bodker@impilo.se 
+45 22 70 20 10 
 
Fredrik Strömholm, partner 
fredrik.stromholm@impilo.se 
+46 76-115 10 65 
 
 
Impilo er et investeringsselskab med fokus på investeringer i nordiske sundhedsselskaber, der beskæftiger 
sig med lægemidler, medicinsk udstyr, plejeydelser og andre sundhedsrelaterede områder. Impilos 
perspektiv er, at porteføljeselskaberne skal bidrage til en positiv udvikling på deres område og dermed 
samfundet for at være vellykket på længere sigt. 
 


